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Tahun ini Perumnas berusia 47 tahun. Sebuah 

perjalanan yang panjang bagi perusahaan yang 

mendapat mandat khusus untuk menyediakan 

fasilitas perumahan bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah. 

Kendati masih dalam situasi pandemi, 

rangkaian perayaan HUT ke-47 Perumnas yang 

diperingati setiap tanggal 18 Juli tetap digelar. 

Tentu saja dengan tetap mematuhi protokol 

kesehatan, tetapi tetap dapat memberikan 

makna.  

Dalam rangkaian itu, Perumnas menawarkan 

ragam inovasi hunian untuk para milenial. 

Ragam inovasi ini dikemas dalam tema 

“Towards Innovation”. Komitmen untuk 

melakukan Inovasi Berkelanjutan ini kami 

angkat dalam Rumah Kita edisi kali ini. Kami 

juga menyajikan wawancara dengan 2 arsitek 

muda yang menjuarai ajang Idea Competition 

2021, mereka adalah Reza Ahmed dan Danu 

Septiawan. 

Pada bagian lain, Anda juga dapat menemukan 

artikel tentang jurus-jurus dalam memilih KPR. 

Sebagai referensi bagi pembaca yang ingin 

mengaplikasikan teknologi Smart Home di 

rumahnya, kami juga mengangkat artikel 

seputar tips membangun sendiri rumah pintar.

Masih banyak artikel menarik lain yang dapat 

Anda temukan di Rumah Kita edisi kali ini yang 

semoga dapat memperkaya informasi bagi 

Anda semua, sahabat Perumnas.

Kita bersyukur, ancaman pandemi Covid-19 

secara berangsur mulai mereda. Semoga 

situasi terus membaik dan kehidupan kita 

dapat kembali pulih seperti sedia kala, tentu 

sudah dengan adaptasi kebiasaan baru. 

Salam Sehat, Salam Sukses!
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Tips Memilih KPR 
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Perumnas mulai merintis 
pembangunan rumah susun 
sederhana untuk mendukung 

program peremajaan perkotaan

1981-1983

47 Tahun Perumnas

Perumnas memulai misinya 
dalam membangun perumahan 

rakyat menengah ke bawah 
beserta sarana dan prasarananya. 
Ribuan rumah dibangun di daerah 

Depok, Jakarta, Bekasi hingga 
Cirebon, Semarang, Surabaya, 
Medan, Padang dan Makassar

1974-1982
Perumnas membangun hampir 

50% dari total pembangunan 
perumahan Nasional. 

Melonjaknya produksi perumahan 
ini didorong oleh program 

Pemerintah untuk membangun 
500.000 rumah sederhana (RS) 
dan rumah sangat sederhana 

(RSS).

1992-1998

Perumnas menjadi pelopor dan 
pemimpin dalam pembangunan 

Rusun 1.000 Tower

2007-2009

Perumnas menuju National 
Housing and Urban Development 
dengan menjadi pelaku utama 

penyedia perumahan dan 
permukiman di Indonesia, 

dengan merencanakan target 
pembangunan 100.000 unit 

rumah.

2010-2015
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Perumnas semakin gencar 
menyasar program pengadaan 
hunian untuk segmen milenial. 

Proyek hunian apartemen 
berkonsep TOD (Transit Oriented 

Development) terus dipacu.

2021Perum Perumnas  mulai 
memperluas lingkup usahanya 
dengan membangun Proyek- 

Proyek Strategis high rise untuk 
meningkatkan kapasitas dalam 
menyediakan Perumahan dan 
Permukiman bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah.

2016

Perumnas memulai misinya dalam 
membangun perumahan rakyat 

menengah ke bawah beserta sarana 
dan prasarananya. Ribuan rumah 

dibangun di daerah Depok, 
Jakarta,Bekasi dan meluas hingga 

Cirebon, Semarang, Surabaya, 
Medan, Padang dan Makassar.

2017

Perumnas berkomitmen 
menghadirkan hunian kota yang 
ramah lingkungan, strategis dan 
layak tinggal yang mana menjadi 
kualikasiumum bagi masyarakat 
urban, juga direalisasikan dengan 
dimulainya pembangunan Rumah 
Susun Terintegrasi Stasiun yang 
akan menjadi solusi hunian yang 
ramah kebutuhan aksesibilitas 

masyarakat kota, yang 
bekerjasama dengan PT KAI.

2018

Perumnas fokus pada lebih dari 46 
proyek kawasan rumah tapak untuk 

masyarakat menengah ke bawah 
yang tersebar di Sumatera, Jawa, 

Kalimantan, Sulawesi, Bali dan NTB. 
Perseroan memberi nama proyek 

tersebut Samesta, termasuk pada 8 
proyek yang sedang berjalan. 

Samesta memiliki makna penyatuan, 
keseimbangan dan interkonektivitas.

2020
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apartemen atau perkantoran, 

namun kali ini Perumnas 

menerapkannya pada rumah tapak. 

Ketahanan kualitas rumah tapak 

menggunakan sistem ini pun 

menjadi lebih kokoh dari sistem 

pada umumnya.

Direktur Utama Perum Perumnas, 

Budi Saddewa Soediro 

mengungkapkan Perumnas akan 

selalu menghadirkan berbagai 

ragam terobosan inovasi di tengah 

perlambatan perekonomian di 

masyarakat. 

“Kami juga menjadi pelopor 

revitalisasi pertama di Indonesia, 

meremajakan rumah susun lama 

menjadi hunian vertikal yang 

kapasitasnya lebih banyak, 

penambahan sarana prasarana 

dan lebih kokoh dari sisi 

pembaharuan kualitas 

bangunan. Ini sudah kami 

terapkan di Samesta 

Sukaramai Medan”, 

ujarnya. 

Strategi penting lain yang 

dijalankan perusahaan itu adalah 

dengan memperkuat komitmen 

untuk melayani masyarakat 

generasi milenial.

Perumnas pun menawarkan ragam 

inovasi hunian yang cocok bagi 

para milenial dalam memilih rumah 

pertamanya. Ragam inovasi ini pun 

sejalan dengan tema “Towards 

Innovation” sebagai tagline dalam 

menghadirkan hunian-hunian 

terbaik.

Meski menyasar segmen milenial, 

tentu Perumnas juga tetap 

menawarkan hunian yang 

terjangkau dan berkualitas bagi 

masyarakat, khususnya 

Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR). 

Memasuki usia ke-47, Perum 

Perumnas terus berkarya untuk 

meningkatkan perannya sebagai 

perusahaan penyedia perumahan 

rakyat. Berbagai inovasi dilakukan 

secara gencar dan berkelanjutan. 

Perumnas terus berupaya untuk 

memperluas bisnisnya dengan 

membangun lebih dari 2 juta unit 

rumah di seluruh Indonesia. 

Perumnas pun mengusung tema 

“Towards Innovation” untuk 

memperingati 47 tahun Perumnas 

sebagai semangat dalam 

mewujudkan ragam terobosan 

inovasi tersebut.

Ragam terobosan inovasi yang 

dilakukan saat ini adalah 

menerapkan sistem precast pada 

rumah tapak dengan tujuan 

Samesta Rusunami Bandar Kemayoran

Samesta Royal CampakaSamesta Parayasa

Perumnas akan selalu 
menghadirkan berbagai 
ragam terobosan inovasi 
di tengah perlambatan 
perekonomian di 
masyarakat.

ru
m

ah
 k

ita
 | E

di
si

  II
I 2

02
1

6



“Dan kini kami pun menyasar kategori milenial 

sebagai pasar yang sesuai dengan ragam hunian yang 

akan kami pasarkan,” paparnya.

Menurut data Kementerian PUPR tahun 2019, 81 juta 

masyarakat atau setara dengan 31% populasi 

Indonesia adalah milenial yang belum memiliki rumah. 

Ini artinya backlog perumahan saat ini paling besar 

berada di generasi milenial.

Segmen milenial selama ini dikenal kritis dalam 

memproses suatu informasi, tetapi seringkali luput 

dari pemikiran-pemikiran besar, salah satunya adalah 

membeli hunian. Tidak hanya untuk keamanan dan 

kenyamanan tinggal sehari-hari, tetapi hunian 

sekarang juga seharusnya dapat membantu 

masyarakat menjalani hidup dengan lebih mudah 

dengan fasilitas yang lengkap.

Perumnas menterjemahkan selera hunian milenial 

dengan mengembangkan konsep perumahan TOD 

(Transit Oriented Development).

Konsep hunian terintegrasi transportasi ini adalah 

salah satu kunci ragam terobosan inovasi yang 

ditawarkan Perumnas.

 

Konsep hunian ini pun sedang menjadi trend di 

kota-kota besar untuk dapat mengakomodasi para 

penghuni tidak hanya terbatas sebagai tempat tinggal 

tetapi dapat menunjang mobilitas dan 

menghubungkan kawasan satu dengan lainnya. 

Penghuni akan mudah berpergian menggunakan 

moda KRL saat turun dari unitnya karena terhubung 

langsung dengan stasiun. Tentu hal ini akan menjadi 

keuntungan besar bagi para konsumen ke depannya.

Saat ini, Perumnas tengah menggarap proyek dengan 

konsep TOD di sejumlah lokasi yang sangat strategis, 

diantaranya hunian Samesta Mahata Tanjung Barat 

Jakarta, Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta 

Mahata Serpong Tangerang Selatan, Samesta 

Parayasa Bogor dan proyek Nusa Dua Bekala Medan.

Samesta Mahata Serpong
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Proyek hunian Perumnas untuk generasi 

milenial juga akan dibangun di kawasan 

Kemayoran, Jakarta Pusat. Perumnas 

memberi nama Alonia Kemayoran 

untuk proyek hunian yang 

berkonsep rumah 

susun tersebut. 

Selain berada di 

jantung kota 

Jakarta, Perumnas 

 juga  akan   

menetapkan harga 

khusus bagi  

pembeli dari  

segmen milenial untuk 

hunian tersebut. 

Selain melalui konsep hunian, Perumnas 

juga tengah menggodok skema 

kepemilikan hunian khusus bagi generasi 

milenial itu dengan pihak perbankan. 

Dengan demikian, Perumnas tidak hanya 

melayani segmen milenial dari konsep 

huniannya saja, tetapi juga pada skema 

KPR atau KPA-nya yang di khususkan bagi 

generasi milenial.

Untuk hunian tipe tapak, Perumnas 

menawarkan perumahan Samesta Parayasa di 

wilayah Bogor dan Kota Mandiri Kuala Bekala 

di kota Medan.

Tentu saja, selain konsep kawasan dan skema 

pembiayaan, strategi untuk menarik perhatian 

konsumen milenial juga dilakukan dengan 

menawarkan desain rumah kekinian yang 

modern dan dinamis, sesuai dengan inspirasi 

generasi milenial. 

Begitulah, di usianya yang ke-47, inovasi 

berkelanjutan menjadi kata kunci bagi 

Perumnas untuk dapat terus tumbuh dan 

berkembang memenuhi kebutuhan masyarakat 

akan hunian yang ideal.

 

Samesta Alonia Jakarta Samesta Mahata Margonda

Samesta Mahata Tanjung Barat
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Tidak dapat dipungkiri bahwa generasi 

milenial merupakan sasaran baru para 

pengembang perumahan. Seiring 

berkembangnya zaman, selera para 

penghuni rumah juga berubah. Hal ini 

menuntut kreativitas pengembang untuk 

menarik minat milenial. 

Kalangan milenial diklasifikasikan pada 

masyarakat yang lahir pada 1981 - 

1996. Kelompok di rentang usia ini 

umumnya telah berada pada usia di atas 

25 tahun. Mereka tentu telah memiliki 

visi dan misi lebih jelas termasuk 

merencanakan kepemilikan aset. 
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Umumnya kelompok di usia ini mulai memikirkan 

tahapan-tahapan baru dalam hidup, seperti 

peningkatan karir, bisnis, pernikahan termasuk mulai 

dihadapkan pada kebutuhan akan rumah atau hunian.

Tidak sekadar hunian biasa, milenial sebagai generasi 

baru memiliki syarat berbeda dengan baby boomer 

dalam mencari hunian. Sejumlah syarat setidaknya 

harus dapat dipenuhi oleh pengembang agar generasi 

ini terpikat untuk mendapatkan rumah sesuai 

keinginan dan impian. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

dalam beberapa kesempatan menyebutkan bahwa 

generasi ini memiliki mobilitas yang tinggi. Mereka 

terbiasa menggunakan kendaraan dalam setiap 

aktivitas maupun menggunakan transportasi umum. 

Sebab itu, generasi ini akan lebih tertarik pada hunian 

yang menerapkan transit oriented development (TOD). 

Artinya bangunan rumah baik tapak maupun 

terintegrasi langsung atau dekat dengan moda 

transportasi umum seperti halte, stasiun maupun 

terminal. 

Selain itu, hunian di dekat pintu masuk atau keluar tol 

juga menjadi salah satu pertimbangan bagi generasi 

ini. Kemudahan akses umumnya merupakan salah 

satu syarat utama bagi kelompok dengan mobilitas 

tinggi. 

“Sebenarnya tidak hanya pada integrasi moda 

transportasi, tetapi nanti arahnya juga ke 

pengembangan kawasan dan kota (urban 

development) sekaligus untuk pengurangan kawasan 

kumuh kota,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 

beberapa waktu lalu. 
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Pertanyaan ini sering dihadapkan pada generasi ini. 

Tentu pilihan tersebut akan ditentukan dengan 

kebutuhan, ketersediaan dana serta berkaitan 

langsung dengan aktivitas kerja. 

Tiap orang tentu memiliki preferensi tersendiri untuk 

memilih rumah tapak atau hunian vertikal. Kelompok 

yang memiliki dana terbatas serta tidak 

mementingkan jarak tentu akan memilih rumah tapak 

di pinggir kota.

Sementara itu, kalangan yang ingin kemudahan akses 

transportasi dan dekat dengan kantor di pusat kota 

tentu akan memilih hunian vertikal. Pasalnya rumah 

tapak di pusat kota sudah tak dapat dijangkau murah. 

Pertimbangan ini harus lebih dulu dijawab di benak 

masing-masing.

Lain lagi dengan masyarakat yang memiliki dana 

terbatas. Tentu pilihannya semakin sedikit. Mereka 

akan mencari rumah di pinggiran atau bahkan jauh 

dari kota, tidak masalah rumah tapak atau hunian 

vertikal. 

Seiring bertumbuhnya ragam hunian dengan berbagai 

kemudahan yang ditawarkan pengembang, milenial 

selalu terbentur pada masalah pendanaan. 

Bank Indonesia pada 2019 mencatat debitur di usia 26 

– 35 tahun mendominasi pengajuan kredit pemilikan 

rumah (KPR). Pengajuan itu dilakukan untuk tipe 

rumah tapak berukuran 22 – 70 meter persegi, rumah 

susun antara 22 – 70 meter persegi dan rumah susun 

di bawah ukuran 21 meter persegi. 

Meski begitu hanya sekitar 40 persen milenial yang 

dapat mengakses KPR sementara 60 persen lainnya 

belum memiliki akses tersebut. Kondisi ini 

menunjukan bahwa daya beli masih menjadi isu dalam 

pengembangan hunian bagi milenial. 

Umumnya, kalangan milenial hanya mampu 

mendapatkan fasilitas KPR untuk biaya rumah tidak 

lebih dari Rp500 juta. Di atas angka tersebut, tentu tak 

banyak milenial yang mampu memperoleh akses KPR 

dan meraih mimpi mendapatkan hunian.
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IDEA
Competition

2021

REZA AHMED D. H. A. M. A.
Tanggal Lahir: 31 Oktober 1997

Pendidikan:     Sarjana Arsitektur, Universitas Gadjah Mada 

                         Architect Professional Program (PPAr), Universitas Gadjah Mada

Prestasi: 10 Besar Sayembara Desain Rumah untuk MBR, Bank BTN dan Kemen PUPR.

DANU SEPTIAWAN
Tanggal Lahir: 16 September 1996 

Pendidikan:    Sarjana Arsitektur, Universitas Gadjah Mada 

           Program Profesi Arsitek, Universitas Gadjah Mada

Prestasi: Juara 2 Nusaboard Design Competition “Public Facility”

“Milenial butuh 
Kebebasan Untuk 
Mengekspresikan 
Rumahnya”

Pertama, miliki penghasilan yang 
tetap. Tentunya ini adalah syarat paling utama 

sebelum menggunakan produk KPR. Intinya 

sederhana, bank ingin memastikan bahwa 

nasabahnya memiliki kemampuan bayar kredit ke 

depannya. 

Selalu ingat bahwa cicilan kredit kita nantinya tidak 

boleh lebih dari 30% dari penghasilan bulanan. Akan 

lebih baik jika pasangan suami istri bisa join income 

alias berbagi pendapatan. Ini akan membuat bank 

lebih percaya bahwa keluarga muda tersebut tidak 

mengandalkan satu pemasukan saja.

Pandemi Covid-19 seakan memberi wejangan 

kepada seluruh kaum milenial Indonesia akan 

pentingnya rumah. Ternyata rumahlah yang 

mampu membuat kita terhindar dari berbagai 

marabahaya khususnya virus.

Kawula muda pun seakan kembali diingatkan 

bahwa rumah adalah tempat yang juga 

nyaman untuk dijadikan tempat kerja. Bahkan, 

rumah bisa dijadikan tempat untuk 

mengekspresikan diri, serta melakukan 

berbagai aktivitas leisure dengan budget yang 

lebih ramah kantong.

Nah. Bagi sobat yang memang tengah 

mencari rumah impian, tentunya kredit 

pemilikan rumah (KPR) dari perbankan adalah 

pilihan paling relevan. Namun, tetap saja ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum 

menggunakan produk pembiayaan ini.
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Sedikit berbagi, CEO Indonesia Property Watch Ali 

Tranghanda belum lama ini menyampaikan 

investasi rumah adalah instrumen paling 

disarankan dalam semua kondisi ekonomi, 

termasuk pandemi.

"Rumah adalah tempat yang paling aman bagi kita 

dan melindungi dari hujan atau virus saat 

pandemi. Untuk itu, saat ini adalah waktu yang 

tepat untuk membeli properti," sebutnya.

Di samping itu, dia juga menuturkan masyarakat 

saat ini banyak dimudahkan dengan relaksasi PPN 

dan kebijakan uang muka 0%. Pelaku industri 

perbankan serta pengembang pun lebih agresif 

mendorong niat beli rumah dengan menggelar 

banyak program promosi.

Nah. Kalau sudah siap, yuk kunjungi berbagai 

ekspo virtual KPR. Kalau sudah, kuy lah miliki 

rumah impian. Tunggu apa lagi...

Pertama, miliki penghasilan yang 
tetap. Tentunya ini adalah syarat paling utama 

sebelum menggunakan produk KPR. Intinya 

sederhana, bank ingin memastikan bahwa 

nasabahnya memiliki kemampuan bayar kredit ke 

depannya. 

Selalu ingat bahwa cicilan kredit kita nantinya tidak 

boleh lebih dari 30% dari penghasilan bulanan. Akan 

lebih baik jika pasangan suami istri bisa join income 

alias berbagi pendapatan. Ini akan membuat bank 

lebih percaya bahwa keluarga muda tersebut tidak 

mengandalkan satu pemasukan saja.

Kedua, pilih rumah yang tepat. 
Pengetahuan yang lengkap terkait dengan daerah, 

cuaca, lingkungan, serta keamanan rumah adalah 

hal yang wajib dimiliki. Kondisi fisik rumah dan 

reputasi pengembang pun perlu diteliti sedalam 

mungkin. 

Jika tahap ini bisa dilalui dengan baik, kitalah yang 

akan mendapat keuntungannya kelak. Rumah 

bagus dengan lingkungan terbaik dapat menjadi 

aset investasi di kemudian hari.
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JAKARTA – Untuk mengeksplorasi konsep desain 

yang ideal untuk konsumen di segmen milenial, 

Perumnas menggandeng para arsitek muda dalam 

ajang Idea Competition 2021. Kegiatan ini merupakan 

rangkaian dari peringatan HUT ke-47 Perumnas. Dari 

ajang tersebut diharapkan keluar ide-ide desain yang 

inovatif dari kaum milenial, yang dapat memberi nilai 

tambah bagi produk Perumnas yang dihasilkan 

kedepannya. 

Melalui proses seleksi yang ketat, Dewan Juri Idea 

Competition 2021 akhirnya memutuskan 1 kelompok 

yang beranggotakan 2 arsitek muda sebagai 

pemenang kontes tersebut, yaitu Reza Ahmed 

D.H.A.M.A. dan Danu Septiawan. Keduanya adalah 

arsitek muda lulusan Universitas Gadjah Mada. 

Berikut petikan wawancara dengan pemenang 

kompetisi tersebut.

Bagaimana ide dasar Anda dalam 
menuangkan konsep desain rumah milenial?

dan mereka bisa 

memanifestasikan ekspresinya 

untuk mendesain sendiri rumahnya 

sesuai dengan identitas ataupun 

selera masing-masing. 

Analoginya, alih-alih kita 

melukiskan rumah idaman milenial 

di kanvas, tetapi kita cukup 

sediakan kanvas dan kuas yang 

bagus, untuk memberikan ruang 

kepada para milenial melukis 

sendiri di kanvas sesuai kreativitas 

mereka.

Salah satu isu di rumah tapak 

adalah desainnya seragam semua. 

Menurut para milenial ini monoton. 

Tidak cocok untuk menampung 

inspirasi para milenial. Jadi, 

tantangannya bagi kita adalah 

dengan tetap efisien dan modular, 

kita tetap dapat memberikan ruang 

kepada para milenial untuk 

mempersonalisasikan rumah 

mereka sehingga desain rumah 

tersebut bisa merepresentasikan 

diri pemiliknya. 

Jadi, pada intinya, para milenial 

butuh mengekspresikan sendiri 

rumahnya. 

Ketika kami berdiskusi, kami 

mendapatkan 3 kata kunci tentang 

rumah milenial. Yaitu ekspresi, 

opportunity dan possibility. Sudah 

banyak riset yang dilakukan untuk 

mencari tahu seperti apa rumah 

yang diinginkan kelompok milenial. 

Setelah kami pelajari dan 

diskusikan secara mendalam, kami 

mengerucut ke 3 poin tersebut.

Dengan rumah sebagai objek 

desain, kita perlu memberi 

opportunity kepada milenial untuk 

berekspresi sebebas-bebasnya 



Sedikit berbagi, CEO Indonesia Property Watch Ali 

Tranghanda belum lama ini menyampaikan 

investasi rumah adalah instrumen paling 

disarankan dalam semua kondisi ekonomi, 

termasuk pandemi.

"Rumah adalah tempat yang paling aman bagi kita 

dan melindungi dari hujan atau virus saat 

pandemi. Untuk itu, saat ini adalah waktu yang 

tepat untuk membeli properti," sebutnya.

Di samping itu, dia juga menuturkan masyarakat 

saat ini banyak dimudahkan dengan relaksasi PPN 

dan kebijakan uang muka 0%. Pelaku industri 

perbankan serta pengembang pun lebih agresif 

mendorong niat beli rumah dengan menggelar 

banyak program promosi.

Nah. Kalau sudah siap, yuk kunjungi berbagai 

ekspo virtual KPR. Kalau sudah, kuy lah miliki 

rumah impian. Tunggu apa lagi...

Dari sosial media panitia kita bisa ketahui bahwa total pendaftar Idea Competition 

2021 Perumnas mencapai sekitar 2400, tetapi karya yang tersubmit sebanyak lebih 

dari 800 karya. Dari situ juri menyaring hingga ke tahap berikutnya yaitu babak 25 

besar, 10 besar, hingga 5 besar. Jadi menurut kami memang cukup ketat 

persaingannya.

Bisa diceritakan tentang proses seleksi 
di Idea Competition ini?

Kita berasumsi bahwa rumah ini merupakan rumah pertama bagi pemiliknya. Ini 

artinya, rumah ini harus bisa terus bertumbuh ke depannya. Desain rumah yang kami 

ajukan adalah tipe 36 yang sudah dilengkapi dengan mezanin. Artinya, ruang di 

lantai atas dapat diperluas dengan mudah, tidak perlu membongkar rumah lagi jika 

suatu saat pemiliknya ingin merenovasi.

Bisa diceritakan konsep desain rumah yang Anda 
ajukan di Idea Competition ini seperti apa?
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Kami mendesain rumah ini sesuai dengan kondisi 

iklim tropis. Selain disiapkan agar mudah bertumbuh, 

kami juga ingin rumah ini nyaman dihuni di wilayah 

yang sering hujan dan panas. Rumah ini didesain 

dengan menggunakan skema sirkulasi silang, dimana 

angin bisa bergerak dengan leluasa dari jendela ke 

jendela. Dengan begitu, sirkulasi udara menjadi lebih 

lancar sehingga dapat meminimalkan penggunaan 

AC. Begitu pula dengan pencahayaan. Dengan 

fasilitas skylight di bagian atas, pencahayaan alami 

dapat masuk dengan leluasa. Ini juga ditujukan untuk 

meminimalkan pemakaian lampu. Selain itu, ruang 

untuk taman juga masih cukup luas, sehingga 

suasana rumah menjadi lebih asri.

Untuk aspek ramah lingkungannya seperti apa?

Untuk konsep desain rumah ini, berdasarkan perhitungan kami, rancangan anggaran 

biayanya diestimasikan sebesar Rp2,9 juta per meter persegi. 

Bagaimana dengan perhitungan biayanya?



Interior rumah ini kami desain tanpa menggunakan 

banyak sekat sehingga suasana di dalam rumah 

terasa lapang dan lega kendati arealnya sebetulnya 

tidak luas. Selain itu, karena tidak perlu membangun 

banyak dinding, biaya konstruksi otomatis juga 

menjadi lebih hemat.

Untuk tipe 36, rumah ini terdiri dari 2 kamar di lantai 

dasar dan 1 kamar tambahan di lantai mezanin. Untuk 

tumbuhnya, lantai atas dapat dijadikan 1 lantai penuh, 

sehingga bisa dimanfaatkan sebagai ruang ekstra, 

baik untuk tambahan kamar, ruang kerja atau 

keperluan lain.

Bisa dijelaskan konsep 
pengembangan desain rumah ini?

±±±
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Program
Vaksinasi Dipacu,
Bersama 
Membentuk
Herd Immunity

Perumnas menggelar program Vaksinasi Covid-19 sebagai bagian dari 

upaya perusahaan untuk mendukung pemerintah dalam mempercepat 

pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat.

Kegiatan CSR ini juga merupakan bagian dari peran aktif Perumnas 

dalam program Sinergi BUMN.

ru
m

ah
 k

ita
 | E

di
si

  II
I 2

02
1

17



Program Vaksinasi Gratis Covid-19 Tahap 1 Perumnas 

dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2021 dan 

diselenggarakan untuk masyarakat umum serta 

karyawan yang berdomisili di wilayah Jabodetabek.

“Kegiatan ini menjadi salah satu tanggung jawab 

sosial lingkungan Perum Perumnas terhadap 

masyarakat dan cerminan kolaborasi dengan 

Pemerintah untuk mewujudkan herd immunity 

(kekebalan komunal) di lingkungan masyarakat, 

sehingga terbebas dari ancaman penularan virus 

Covid-19,” ujar Direktur Utama Perum Perumnas Budi 

Saddewa Soediro.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengingatkan 

bahwa seluruh elemen di Tanah Air harus bersatu 

padu untuk Bersama melawan Covid-19. Presiden 

mengingatkan bahwa kesadaran memakai masker 

dan program vaksinasi merupakan dua langkah 

utama yang harus dilakukan rakyat Indonesia untuk 

mengakhiri pandemi.

Dengan menggelar program vaksinasi 

gratis,Perumnas berharap Indonesia dapat segera 

terbebas dari pandemi Covid-19 dan perekonomian 

nasional dapat segera recovery.

Program Vaksinasi Covid-19 Perumnas tahun 2021 

dilaksanakan dalam dua tahap. Pemberian dosis 

pertama dilaksanakan pada bulan Agustus, disusul 

dosis kedua pada bulan September. 
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Oleh karena itu, seiring dengan 

semakin menurunnya kurva penularan 

Covid-19, pemerintah juga terus 

memacu percepatan program 

vaksinasi. Ditargetkan, pelaksanaan 

vaksinasi harus mencapai 1 juta dosis 

per hari. 

Dengan target tersebut, Percepatan 

program vaksinasi dan pemulihan 

ekonomi Indonesia harus didukung 

oleh BUMN, sektor swasta dan 

seluruh masyarakat.  (*)

Perumnas menyediakan 2 jenis 

Vaksin yaitu Sinovac dan 

Astrazeneca dalam program 

Vaksinasi tahap ke-2. Vaksin 

Sinovac diperuntukan bagi 

suntikan vaksin ke-2, ibu Hamil dan 

anak-anak usia 12 - 17 tahun, 

sedangkan Astrazeneca sebagai 

dosis ke 2 Astrazeneca dan 

masyarakat usia 18 tahun keatas.

Budi bersyukur antusiasme 

masyarakat cukup tinggi dalam 

mengikuti Program Vaksinasi 

Perumnas tersebut. “Ini 

merupakan kontribusi nyata 

Perumnas untuk Bersama 

pemerintah dan seluruh 

masyarakat dalam melawan 

Covid-19,” ujarnya.

Pemerintah terus berupaya 

mengatasi pandemi Covid 19 untuk 

mempercepat pemulihan dan 

memperkuat reformasi. Program 

vaksinasi nasional diyakini 

merupakan salah satu game 

changer yang paling penting untuk 

pemulihan ekonomi Indonesia.  
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Program Tanggung Jawab 
Sosial & Lingkungan

JAKARTA – Perum Perumnas terus 
memacu pelaksanaan Program 
Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan sebagai bentuk 
partisipasi aktif Perseroan untuk 
meringankan beban masyarakat 
yang tengah menghadapi tekanan 
ekonomi akibat pandemi.

Untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan di 

wilayah pedesaan, Perumnas berkolaborasi dengan 

PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) untuk 

menyalurkan Program Pendanaan UMKM di Ngawi, 

Jawa Timur.

“Pendanaan ini disalurkan kepada Kelompok Tani 

Sido Rukun di Geneng, Ngawi Jawa Timur dan 

dijalankan dengan sistem resi Gudang,” ujar Direktur 

Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro. 

Melalui resi gudang para petani diharapkan dapat 

memanfaatkan fasilitas tersebut sebagai jaminan 

untuk mengambil pinjaman dari lembaga keuangan 

untuk pembiayaan musim tanam berikutnya.

Dengan demikian, diharapkan hasil usaha para 

kelompok usaha tersebut dapat terus meningkat dan 

berkembang. Program tersebut digulirkan oleh 

Perumnas pada Agustus 2021.

Dari Bantuan UMKM 
hingga Renovasi Sekolah

ru
m

ah
 k

ita
 | E

di
si

  II
I 2

02
1

20

Wawancara :
IDEA Competition 2021 
“Milenial Butuh Kebebasan 
Untuk Mengekspresikan 
Rumahnya”



beli material alam untuk 

pembangunan perumahan, 

diantaranya pasir, batu gunung, 

batu kali, batu bata, kerikil, sirtu 

dan tanah timbunan.

“Di tengah konsisi bisnis dan 

ekonomi yang masih terdampak 

karena pandemi, Perumnas melalui 

Program TJSL mengalokasikan 

dana pembiayaan untuk para 

UMKM yang tersebar di Indonesia,” 

ujar Buddi Sadewa. 

Salah satu pelaku UMKM penerima 

bantuan tersebut adalah UD 

Sabbasa’e yang telah terverifikasi 

dan teraudit sehingga berhak 

mendapatkan pembiayaan.

“Program pembiayaan dengan 

bunga yang sangat rendah dari 

Perum Perumnas sangat 

membantu usaha kami apalagi 

pada masa pandemi yang belum 

kunjung usai. Selama 10 tahun ini, 

saya juga telah menjadi salah satu 

pemasok material di proyek 

perumahan Perumnas,” ujar Andi 

Muh Basri, pemilik usaha UD 

Sabbasa’e. 

Usaha yang dijalankan UD 

Sabbara’e telah berjalan selama 13 

tahun. Usaha tersebut diyakini 

memiliki prospek pasar yang 

bagus dan sejalan dengan bisnis 

korporasi Perumnas. Melalui 

pembiayaan ini, pemilik usaha 

diharapkan dapat 

mengembangkan dan memperluas 

usaha ke depannya.

Perumnas selama ini proaktif 

dalam mendukung para pelaku 

usaha yang sifatnya multiplier 

effect agar dapat terus bertahan 

dan berkembang serta mendukung 

keberlanjutan usaha di tengah 

kesulitan usaha menghadapi 

situasi pandemi. 

Penyaluran pendanaan sebesar 

Rp556 juta diberikan kepada 

kelompok yang terdiri dari 15 

petani. Luas lahan yang dikelola 

oleh kelompok tersebut sebesar 

87.75 ha. Dari total luas tersebut, 

seluas 87 ha ditanami padi dan 

0.75 ha ditanami pohon melon.

“Kami berterima kasih kepada 

Perum Perumnas yang turut 

memberikan pembiayaan bagi 

kelompok kami, sehingga 

kelompok kami pun mendapatkan 

kesempatan untuk dapat 

meningkatkan nilai jual gabah,” 

tutur Wasito, salah seorang petani 

penerima bantuan tersebut.

Program pembiayaan UMKM 

tersebut sejalan dengan tujuan 8 

SDGs, yaitu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif dan berkelanjutan, 

kesempatan kerja yang produktif 

dan menyeluruh serta Pekerjaan 

yang layak untuk semua.

Produsen Bahan 
Bangunan

Bantuan UMKM lain diberikan oleh 

Perumnas dalam bentuk 

pembiayaan modal kerja dengan 

jasa administrasi yang sangat 

rendah, yaitu 6% per tahun. Salah 

satu pelaku UMKM yang mendapat 

kesempatan ini yaitu UD Sabbara’e 

yang merupakan kelompok usaha 

dagang yang berfokus pada jual 

ru
m

ah
 k

ita
 | E

di
si

  II
I 2

02
1

21



Bantuan Sekolah

Selain bantuan UMKM, pada Agustus 2021  Perumnas 

juga melaksanakan program bantuan Pendidikan 

dalam bentuk perbaikan dan pembangunan fasilitas 

sanitasi dasar yang layak di sekolah-sekolah yang 

tersebar di 4 provinsi.

“Program peningkatan fasilitas sanitasi dasar ini 

merupakan salah satu program One School One 

Project berupa renovasi pembangunan toilet sekolah 

yang tersebar di lokasi proyek Perumahan Perumnas 

di Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan 

Sulawesi Tenggara” ujar Buddi Sadewa.

Program ini juga menjadi bagian dari TJSL Perumnas 

untuk mendukung Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan.

Melalui program tersebut, Perumnas memperbaiki 3 

fasilitas sanitasi toilet sekolah di SDN Cimanggu 01 

Bogor, SD Inpres Perumnas Antang III Makasar, SDN 

No 060799 Blok X Perumnas Griya Martubung I, dan 

Pondok Pesantren Tahfidzil Qur’an Darul Raihanun 

NW Ambaipua Ranomeeto Konawe Selatan. 

Jakarta, 26 Agustus 2021 – Perum Perumnas 

Kembali menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 100 

juta melalui program Tanggung Jawab Sosial 

Lingkungan (TJSL) kepada pelaku usaha yang 

berkaitan dengan core business korporasi Perumnas 

di bidang pembangunan perumahan di Perumahan 

Bumi Tamalanrea Permai, Makassar. (*)
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Memilih KPR

Pandemi Covid-19 seakan memberi wejangan 

kepada seluruh kaum milenial Indonesia akan 

pentingnya rumah. Ternyata rumahlah yang 

mampu membuat kita terhindar dari berbagai 

marabahaya khususnya virus.

Kawula muda pun seakan kembali diingatkan 

bahwa rumah adalah tempat yang juga 

nyaman untuk dijadikan tempat kerja. Bahkan, 

rumah bisa dijadikan tempat untuk 

mengekspresikan diri, serta melakukan 

berbagai aktivitas leisure dengan budget yang 

lebih ramah kantong.

Nah. Bagi sobat yang memang tengah 

mencari rumah impian, tentunya kredit 

pemilikan rumah (KPR) dari perbankan adalah 

pilihan paling relevan. Namun, tetap saja ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum 

menggunakan produk pembiayaan ini.
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Pertama, miliki penghasilan yang 
tetap. Tentunya ini adalah syarat paling utama 

sebelum menggunakan produk KPR. Intinya 

sederhana, bank ingin memastikan bahwa 

nasabahnya memiliki kemampuan bayar kredit ke 

depannya. 

Selalu ingat bahwa cicilan kredit kita nantinya tidak 

boleh lebih dari 30% dari penghasilan bulanan. Akan 

lebih baik jika pasangan suami istri bisa join income 

alias berbagi pendapatan. Ini akan membuat bank 

lebih percaya bahwa keluarga muda tersebut tidak 

mengandalkan satu pemasukan saja.

Ketiga, pilih produk KPR 
yang sesuai. Setiap bank 

memiliki promo dan kebijakan 

suku bunga kredit masing-masing. 

Bahkan, kebijakan persetujuan 

kredit juga berbeda di setiap bank.

Nah, sangat dianjurkan agar kita 

mengetahui semua tawaran 

tersebut. Namun, ingat pula bahwa 

bank juga punya pertimbangannya 

sendiri.

Kedua, pilih rumah yang tepat. 
Pengetahuan yang lengkap terkait dengan daerah, 

cuaca, lingkungan, serta keamanan rumah adalah 

hal yang wajib dimiliki. Kondisi fisik rumah dan 

reputasi pengembang pun perlu diteliti sedalam 

mungkin. 

Jika tahap ini bisa dilalui dengan baik, kitalah yang 

akan mendapat keuntungannya kelak. Rumah 

bagus dengan lingkungan terbaik dapat menjadi 

aset investasi di kemudian hari.
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Terakhir, menabung uang muka dan 
mencicil. Proses ini penting karena membeli rumah 

adalah sebuah komitmen. Besaran uang muka 

menggambarkan keseriusan calon pemilik rumah. 

Meski ada relaksasi, kita jangan sampai mengabaikan 

uang muka. Uang muka yang besar justru dapat 

membuat cicilan kita lebih ringan.

Selanjutnya cicilan. Ini adalah proses yang berjalan 

sampai akhir tenor KPR kita. Hal terpenting di proses ini 

adalah komitmen untuk terus membayar tepat waktu. 

Jika dimungkinkan, berupayalah menabung untuk 

meng-cover setidaknya 6 bulan cicilan KPR. Ini hanya 

upaya preventif agar hati lebih tenang di masa-masa 

sulit.

Sedikit berbagi, CEO Indonesia Property Watch Ali 

Tranghanda belum lama ini menyampaikan 

investasi rumah adalah instrumen paling 

disarankan dalam semua kondisi ekonomi, 

termasuk pandemi.

"Rumah adalah tempat yang paling aman bagi kita 

dan melindungi dari hujan atau virus saat 

pandemi. Untuk itu, saat ini adalah waktu yang 

tepat untuk membeli properti," sebutnya.

Di samping itu, dia juga menuturkan masyarakat 

saat ini banyak dimudahkan dengan relaksasi PPN 

dan kebijakan uang muka 0%. Pelaku industri 

perbankan serta pengembang pun lebih agresif 

mendorong niat beli rumah dengan menggelar 

banyak program promosi.

Nah. Kalau sudah siap, yuk kunjungi berbagai 

ekspo virtual KPR. Kalau sudah, kuy lah miliki 

rumah impian. Tunggu apa lagi...

Ali Tranghanda
CEO Indonesia Property Watch
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berkreasi
membangun Smart Home

Jika Anda berangan-angan memiliki rumah 

yang canggih seperti di film-film bertema 

masa depan, kini Anda sudah dapat 

mewujudkan mimpi untuk menyulap rumah 

Anda menjadi Smart Home yang dilengkapi 

berbagai perangkat pintar dengan mudah.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi 

membantu kita untuk mempercepat realisasi 

penerapan Smart Home. Adalah teknologi 

Internet of Things (IoT) yang memungkinkan 

hunian idaman kita menjadi bagian dari 

ekosistem teknologi. Perkembangan rumah 

pintar diyakini akan semakin pesat seiring 

dengan pengembangan teknologi komunikasi 

5G.

Sejauh mana teknologi smart home bisa kita 

aplikasikan di rumah kita? Tentu ini akan 

sangat bergantung pada kebutuhan dan 

kemampuan kita.

“Jadi pengaplikasian smart home memang 

sangat luas, kita tinggal memilih sejauh yang 

kita butuhkan,” ujar konsultan Smart Home 

System Abdurrahman Fahmi.

Fahmi menyarankan jika kita baru pertama 

kali berencana membangun smart home, 

langkah tersebut dapat dimulai dari 

memanfaatkan aplikasi yang sederhana dan 

memudahkan penggunanya, seperti lampu 

pintar LED, remote control infra red, saklar 

lampu tanam ataupun saklar universal yang 

bisa diterapkan untuk device apapun yang ada 

di rumah kita.
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penerangan 

di rumah. Tak 

hanya sekadar menerangi rumah 

dan hemat energi saja, lampu LED 

juga mempunyai banyak 

keunggulan lain, termasuk sistem 

kecerdasannya. 

Ini adalah langkah dasar bagi kita 

yang ingin memulai membangun 

sistem smart home di rumah kita 

sendiri.

Nah, kuncinya sebetulnya ada di 

ponsel. Smart phone kita adalah 

pintu masuk ke smart home impian 

kita. Melalui koneksi Infra Red kita 

bisa mengkoneksikan ponsel 

dengan berbagai perangkat yang 

ada, seperti AC, TV, set top box, 

atau perangkat lainnya.

Berbagai sistem tersebut bisa 

diintegrasikan pada aplikasi 

kendali di ponsel, misalnya dengan 

aplikasi google home. 

Jika ini sudah berhasil dilakukan, 

pengaplikasian smart home 

menjadi lebih mengasyikkan. Input 

perintah untuk fungsi yang sudah 

terkoneksi dengan aplikasi google 

home ini bisa kita atur, mulai dari 

perintah dari aplikasi di ponsel 

hingga yang agak canggih melalui 

voice command. 

Smart home di rumah Anda akan 

lebih lengkap lagi dengan 

dukungan perangkat Google Smart 

Speaker. Perangkat ini selain 

berfungsi sebagai speaker 

Bluetooth bisa juga menjadi 

Google Assistant. 

Tentu saja, pemasangan perangkat 

ini memiliki 1 syarat mutlak, yaitu 

rumah kita harus terkoneksi dalam 

1 jaringan wifi.

Untuk menggunakan saklar 

universal ini sebetulnya hanya 

dibutuhkan modifikasi sederhana 

pada instalasi rumah karena 

memang ada perbedaan sistem 

antara saklar pintar dengan 

instalasi saklar konvensional.

Pemasangan lampu pintar dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan 

fitting yang sudah terpasang di 

rumah. Kita tinggal membeli 

perangkat lampu pintar, kemudian 

dikoneksikan dengan aplikasi yang 

ada di smartphone. Selanjutnya, 

kendali lampu sudah ada di ponsel 

kita. 

Fungsi lampu pintar ini pun 

bervariasi, ada yang sudah 

memiliki variasi pencahayaan RGB 

ataupun hanya putih dan kuning 

saja. Dari ponsel Anda bisa 

mengatur kuat lemahnya cahaya, 

ataupun warna sesuai dengan 

mood kita. 

Misalnya, jika hati kita sedang 

merasa senang, lampu tersebut 

akan menghasilkan ambient 

warna-warna cerah. Atau, jika kita 

ingin beristirahat, lampu tinggal 

diatur ke mode pencahayaan 

redup. 

Menarik bukan?

Cepat atau lambat, lampu LED 

pintar berbasis aplikasi ini diyakini 

akan menggantikan lampu hemat 

energi sebagai perangkat 
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Untuk meningkatkan keamanan rumah, pilihan smart 

home bisa diarahkan ke kamera CCTV yang terkoneksi 

dengan ponsel kita. Saat ini sudah sangat banyak 

perangkat yang mendukung fungsi ini yang dijual di 

marketplace. 

Pilihan lain aplikasi smart home untuk sekuriti adalah 

pada kunci pintu. Kita bisa juga mengganti kunci pintu 

di rumah dengan perangkat RFID atau kunci pintu 

berbasis fingerprint.

Tidak sekadar praktis, kunci digital juga tergolong 

lebih aman dan rapi dari sisi estetika. Penempatan 

posisi kunci bisa diatur hingga tersembunyi. 

Menariknya, kalau dulu kunci pintu fingerprint masih 

mahal, kini harga kunci ini relatif sudah semakin 

terjangkau.

Pilihan aplikasi lain adalah pengembangan sistem 

sensor. Ini adalah bagian dari fungsi Smart home 

automation. Penerapan dari sistem ini sangat 

bervariasi. 

Dengan teknologi ini, kita bisa memprogram untuk 

menyalakan dan mematikan lampu atau perangkat 

lain secara otomatis. Sistem ini bisa juga dipakai 

untuk membuka dan menutup tirai secara otomatis.

Penerapannya pun bisa lebih jauh lagi. Dengan 

sensor jarak, kita memprogram AC sehingga jika kita 

habis bepergian, dalam radius 500 m misalnya, AC 

bisa otomatis menyala. Sehingga, pada saat sampai 

rumah, kamar sudah dingin. Aplikasi ini bisa 

dimanfaatkan juga untuk berbagai perangkat 

elektronik lain, misalnya memprogram pompa air 

atau stop contact sehingga tidak terjadi overcharged 

pada perangkat elektronik kita.

Ke depan, pengembangan smart home juga bisa 

diarahkan untuk membangun rumah yang ramah 

lingkungan. Penerapannya misalnya pada 

pemanfaatan panas yang dikeluarkan dari AC 

sebagai water heater.

Jadi, selain soal budget, fungsi, dan jaringan Internet, 

hal penting lain yang tidak boleh dilupakan dalam 

merancang smart home adalah desain rumah itu 

sendiri. Keberhasilan membangun smart home 

sangat dipengaruhi oleh tata ruang yang fungsional.

Penasaran? Silakan berkreasi membangun Smart 

Home seperti yang pernah Anda cita-citakan. (*) 
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Pulau Belitung

Surga
Belitung memang eksotis. Kepulauan yang diapit oleh 

Selat Gaspar dan Selat Karimata ini menawarkan 

suasana dan pengalaman baru bagi Anda yang ingin 

‘lari’ dari rutinitas sambil mengeksplorasi pantai, laut, 

atau petualangan alam. 

Banyak yang menjuluki pulau Belitung sebagai 

Maldives-nya Indonesia. Kehidupan di Pulau Belitung 

memang sangat kental dengan suasana pantai. 

Karena keindahannya, Belitung juga sering disebut 

sebagai ‘surga’ di barat Indonesia.
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Pulau Belitung terletak pada 107°31,5' - 108°18' Bujur 

Timur dan 2°31,5'-3°6,5' Lintang Selatan, terdiri dari 

Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, merupakan 

bagian dari provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Luas wilayah Pulau Belitung mencapai 4.800,6 km2, 

lebih kecil daripada pulau Bali (5.780 km2) atau 

separuh dari provinsi Banten (9.663 km2).

Sebagai daerah tujuan wisata, Belitung memang relatif 

masih baru, setidaknya jika dibandingkan dengan Bali 

atau Jogja. Tetapi daya tarik Belitung sebetulnya 

dapat disejajarkan dengan destinasi wisata favorit lain 

di Tanah Air.

Keindahan alam Belitung 

memang baru terekspos luas 

setelah novel Laskar Pelangi 

karya Andrea Hirata booming. 

Belitung semakin dikenal 

setelah novel tersebut 

diangkat ke layar lebar. 

Jika kita cek sekilas di peta, posisi pulau Belitung 

memang terlihat ‘terpencil’ di tengah lautan. Tetapi, 

saat ini sebetulnya akses ke Belitung sangat mudah. 

Sudah cukup banyak pilihan penerbangan ke Bandar 

Udara Internasional H.A.S. Hanandjoeddin di Tanjung 

Pandan, Belitung. Dari Jakarta, harga tiketnya pun 

setara dengan penerbangan ke Jogjakarta. Waktu 

penerbangan pun umumnya tidak sampai 1 jam.

Lalu apa saja yang bisa kita eksplorasi di sekitar pulau 

Belitung?

Sebagai destinasi wisata yang siap bersaing dengan 

daerah wisata lain, Belitung pun menawarkan beragam 

pilihan wisata bahari, wisata alam, wisata budaya dan 

wisata kuliner. Sudah cukup banyak jasa pemandu 

wisata di pulau Belitung yang siap membantu kita 

mulai dari menyusun itinerary, pemesanan tiket 

penerbangan dan hotel, transportasi selama di pulau, 

hingga pilihan kuliner khas Belitung.

Sebagai daerah kepulauan, Pulau Belitung 

menawarkan begitu banyaknya keindahan pantai, 

kebanyakan pantainya memiliki pasir putih dengan air 

laut yang biru jernih. 
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Karena Belitung dikenal juga sebagai Negeri Laskar 

Pelangi, tentu Anda tak boleh melewatkan 2 destinasi 

wajib ini: Replika SD Laskar Pelangi dan Museum Kata 

Andrea Hirata, terlebih jika Anda sudah membaca 

novel atau menonton film Laskar Pelangi. 

Jangan lupa juga mencicipi kuliner 

khas Belitung, seperti mie Belitung 

dengan kuah kaldu yang khas, sup 

gangan (terbuat dari ikan tenggiri), 

berego, hingga suto Belitung dan es 

jeruk kunci. Jika Anda penikmat 

kopi, tentu Anda juga wajib mampir 

ke Warung Kopi Kong Djie yang 

terkenal itu. 

Museum Kata Andrea Hirata

Warung Kopi Kong Djie

SD Laskar Pelangi

Mie Belitung

Berego

Suto Belitung

Es Jeruk Kunci

Sup Gangan

ru
m

ah
 k

ita
 | E

di
si

  II
I 2

02
1

31



Nah, sekarang mari kita eksplorasi wisata alam, 

pantai, dan pulau-pulau di sekitar Belitung. 

Untuk wisata alam, Anda dapat mengagendakan 

kunjungan ke Batu Mentas. Destinasi ini berada di 

kaki gunung tajam. Sungainya sangat jernih dan 

hutannya masih lebat, diperkaya dengan keunikan 

flora dan faunanya. 

Batu Mentas memiliki potensi yang luar biasa 

sebagai destinasi wisata terpadu. Sentra kebun 

nenas dan ladanya, ditambah dengan keunikan seni 

budaya tradisionalnya serta keahlian masyarakatnya 

membuat kerajinan anyaman serta rotan menambah 

daya tarik Batu Mentas.

Beralih ke pantai, mari kita kunjungi Pantai Tanjung 

Tinggi yang sangat indah. Ini merupakan pantai yang 

menjadi salah satu lokasi syuting film Laskar Pelangi 

dan Sang Pemimpi. Dari kota Tangjungpandan, jarak 

ke pantai ini sekitar 30 km.  Di sepanjang pesisir 

pantainya kita bisa temukan pasir putih bersih 

dihiasi batu-batu besar yang tertata rapi  secara 

alamiah. Ombaknya tenang dengan air yang bersih 

sehingga aman untuk berenang dan naik perahu. 

Ada lagi pantai Tanjung Kelayang. Pantai ini adalah 

salah satu obyek wisata pantai yang terdapat di 

wilayah Kecamatan Sijuk. Di pantai ini, kita bisa 

melihat dengan jelas di tengah laut batu Kepala 

Burung Garuda yang merupakan maskot Pantai 

Tanjung Kelayang.

Mari kita bergeser ke Pulau Batu Belayar. Ini adalah 

pulau kecil yang di bagian tengahnya terdapat 

beberapa buah batu granit besar tersusun rapi diatas 

pasir putih yang dikelilingi air laut nan jernih. 

Batu Mentas

Pantai Tanjung Tinggi

Pantai Tanjung Kelayang

Pulau Batu Berlayar
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Untuk sampai ke pulau ini kita bisa menggunakan 

kapal nelayan dengan waktu tempuh sekitar 10 menit 

dari Pantai Tanjung Kelayang. Kita bisa mampir di 

pulau ini untuk berjalan-jalan dan berfoto. Anda juga 

bisa snorkeling atau menyelam di lautan sekitar pulau 

ini. Spot wisata bawah laut di sekitar Pulau Batu 

Belayar sangat menarik keindahan terumbu karang 

dan berbagai jenis ikan.

Jika air laut pasang maka seluruh permukaan pulau 

akan tenggelam sehingga yang terlihat hanya deretan 

batu-batu besar seakan tampak seperti sedang 

berlayar. 

Ada pula Pulau Lengkuas. Di pulau ini terdapat 

mercusuar yang dibangun pada masa Kolonial 

Belanda tahun 1882 dan sampai saat ini masih 

difungsikan.

Di dasar laut kita bisa temui juga bangkai kapal 

Indomarine yang tenggelam sekitar tahun 1990. Jika 

Anda menyelam di kedalaman sekitar 19 M, Anda 

sudah bisa menyaksikan bangkai kapal tersebut yang 

kini telah telah ditumbuhi karang dan dihuni beragam 

jenis ikan. 

Masih ada lagi keindahan pemandangan di Goa 

Kelayang, Pantai Tanjung Pendam, dan Danau Kaolin 

yang menjadi pesona Belitung. Jangan lupa juga untuk 

berbelanja aneka kerajinan Belitung yang umumnya 

merupakan kreasi dari hasil laut dan pantai. 

Jadi, tunggu apa lagi, segera agendakan wisata ke 

Belitung, bersama keluarga, pasangan atau 

teman-teman akan lebih seru dan menarik. Dan, 

bersiap saja untuk jatuh cinta kepada Belitung. (*)

Pulau Lengkuas

Sumber foto: unsplash.com, dispar belitung.go.id, i2.wp.com, 

res.cloudinary.com, kompas.com, merahputih.com, 

gotravelly.com, indonesiakaya.com
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