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DEFINISI

PENGEMBANGAN PROPERTI :
suatu seni untuk merencanakan, mengorganisir, 
mengendalikan, mengelola suatu kawasan/tapak, 
untuk meningkatkan nilai investasi (profit) dan nilai 
sosial

DISEBUT ‘SENI’ :
 memadukan antara ketrampilan 
teknis/matematis, manajemen dan keberuntungan

@budisantoso
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KOMPONEN PENDUKUNG

• TANAH
 komponen mutlak

• MODAL/DANA
 pembiayaan pelaksanaan

• PERENCANA
 perumus gagasan dan teknis lapangan 

• TENAGA KERJA
 pelaksana lapangan

• MANAJEMEN
 pengaturan dan pengendalian semua komponen
kerja @budisantoso
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TUJUAN

• MENGELOLA INVESTASI
 mengembalikan modal, mendapatkan laba

• MENGEMBANGKAN ASPEK FISIK
 tercapai hasil optimal, efektif-efisien dan 
ekonomis

• MENATA FUNGSI-FUNGSI LINGKUNGAN
 menjadi rapi, bersih dan aman

• MELAYANI STAKE-HOLDERS
 pemilik dana, penghuni, pemerintah, 
masyarakat

@budisantoso
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KARAKTERISTIK “FISIK” KAWASAN PROPERTI

• IMMOBILITY
 keadaan tidak bergerak, menimbulkan akibat 
hukum (transfer ke pembeli) dan ekonomi (menjadi 
faktor produksi)

• DURABILITY
 daya tahan lama, sulit rusak/hancur

• HETEROGEINTY
 aneka ragam, tidak ada dua bidang tanah yang 
sama

@budisantoso
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KARAKTERISTIK “EKONOMI” KAWASAN PROPERTI

• DEMAND
 kebutuhan dan kemampuan untuk membeli

• UTILITY
 perlu kelengkapan (air, listrik dll.) sebagai 
nilai tambah

• SCARCITY
 barang langka, tergantung supply & demand

• TRANSFERABILITY
 barang langka, tergantung supply & demand

@budisantoso
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KENAPA PROPERTI ?

SEBAGAI INVESTASI (selain kebutuhan) : 
• Jangka Panjang
• Menguntungkan
• Terkendali
• Bagi Banyak Kalangan

@budisantoso
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KEUNTUNGAN INVESTASI PROPERTI

• APRESIASI NILAI TANAH  durability & scarcity
• NILAI TAMBAH DARI PENGEMBANGANNYA         

 lokasinya jadi lebih maju dan berkembang
• PENDAPATAN DARI KEGIATAN OPERASI 

disewa
• AGUNAN YANG BAIK  mudah memperoleh 

pinjaman
• PROTEKSI TERHADAP INFLASI  tidak seperti 

pasar uang/saham
• KEBANGGAAN PEMILIK/PEMAKAI faktor 

gengsi @budisantoso
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KERUGIAN INVESTASI PROPERTI

• DAPAT HANCUR  karena force majeure
• TIDAK LIKUID karena kendala waktu
• BEBAN PENGELOLAAN/PERAWATAN  perlu 

biaya pengeluaran tambahan
• PENYUSUTAN BANGUNAN/DEPRESIASI 

rumus appraisal properti
• KENDALA HUKUM  pengurusan izin yang 

rumit
• KONTROL PEMERINTAH  tatakota & pajak

@budisantoso
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LINGKUP USAHA PROPERTI

@budisantoso
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8 TAHAP PENGEMBANGAN PROPERTI

1. GAGASAN

3. STUDI
KELAYAKAN

4. NEGOSIASI
KONTRAK

5. KOMITMEN 6. KONSTRUKSI

8. MANAJEMEN
PROPERTI

2. PENYEMPUR-
NAAN GAGASAN

@budisantoso
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1. TAHAP GAGASAN

A. MEMUNGKINKAN :
• Informasi & pengalaman memadai
• Ada peluang pasar
• Pasar sasaran/konsumen jelas
• Punya perencanaan yang strategis
• Ada sumber-sumber modal/pembiayaan
 Berlanjut ke Tahap 2

B. TIDAK MEMUNGKINKAN :
• Apabila tiga syarat atau lebih tidak dimiliki
 stop, tidak perlu dilanjut ke Tahap 2

@budisantoso
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2. TAHAP  PENYEMPURNAAN GAGASAN

A. MEMUNGKINKAN :
• Mencari dan menguasai siteplan :

- lokasi harus tepat
- luasan tanah
- menjalin dengan sektor publik

• Melakukan analisa pasar
• Menspesifikasikan proyek
 Berlanjut ke Tahap 3

B. TIDAK MEMUNGKINKAN :
• Apabila ketiga syarat tidak dipenuhi
 stop, tidak perlu dilanjutkan ke Tahap 3

@budisantoso
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3. TAHAP  STUDY KELAYAKAN (FS)

A. MEMUNGKINKAN :
• Mengkaji lebih rinci tentang:

- analisis lokasi
- analisis lahan 
- pasar sasaran (supply & demand, konsumen)

• Resiko minimal, menggunakan formula investasi
• Didukung oleh aspek teknis, finansial & manajemen
• Perlu disadari, FS tidak menunjukkan suatu kepastian
 Berlanjut ke Tahap 4

B. TIDAK MEMUNGKINKAN :
• Apabila tidak terpenuhi, lakukan FS sekali lagi
 stop, tidak perlu dilanjutkan ke Tahap 4 @budisantoso
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4. TAHAP  NEGOSIASI KONTRAK

A. TERCAPAI KONTRAK :
• Mendapat jaminan finansial dari Investor Utama atau 

Peminjam Utama, sebagai sumber pembiayaan proyek 
jangka panjang

• Mendapat Konsultan Perencana dan MK, sebagai 
syarat pembangunan

• Mendapat Pemborong/Kontraktor Utama, sebagai 
pelaksana pembangunan proyek

 Berlanjut ke Tahap 5

B. TIDAK TERCAPAI KONTRAK :
• Apabila tidak tercapai, lakukan negosiasi kembali
 stop, tidak perlu dilanjutkan ke Tahap 5

@budisantoso
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5. TAHAP  KOMITMEN

• Sebagai tahap yang menjalankan Tahap 4
• Pelajari kembali kontrak-kontrak yang telah 

disepakati, karena kontrak sebagai metode 
untuk mengendalikan resiko

• Tinjau ulang kontrak yang terlalu memberatkan
 Berlanjut ke Tahap 6

@budisantoso
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6. TAHAP  KONSTRUKSI

• Sebagai tahap pelaksanaan kontrak
• Perhatikan jadual, karena waktu menjadi suatu 

hal yang kritis
• Uang dan SDM menjadi mahal
• Kendalikan BMW (biaya, mutu, waktu) dengan 

bijak, pemantauan lapangan menjadi penting
• Pemasaran dapat dimulai
 Berlanjut ke Tahap 7

@budisantoso
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7. TAHAP  PENYELESAIAN

• Sebagai tahap akhir dari pengembangan, pekerjaan 
konstruksi selesai

• Selesaikan kontrak-kontrak sebagaimana mestinya
• Lengkapi persyaratan pertanahan, ketatakotaan dll.
• Pastikan semua fasilitas dan utilitas tersedia 

memadai
• Sistem akuntansi diperbaiki, karena mulai ada cash-

in
• Tingkatkan aspek pemasaran dan promosi
• Lakukan training kepada seluruh staf operasional, 

guna peningkatan pelayanan konsumen
 Berlanjut ke Tahap 8 @budisantoso
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8. TAHAP  MANAJEMEN PROPERTI/KAWASAN

• Sebagai konsep wirausaha dan pelayanan 
konsumen (penghuni)

• Buat struktur organisasi yang permanen dan 
efesien, karena berjangka waktu sangat 
panjang

• Menciptakan nilai lokasi dan properti

@budisantoso
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SIAPA PENGEMBANG ?

DEFINISI :
Suatu badan usaha yang bergerak di bidang properti,
terutama dalam hal pengembangan lahan dan
bangunan di atasnya

3 CIRI PENGEMBANG :
• Realtor  mengembangkan dan meningkatkan nilai
• Rent-Seeker  melakukan spekulasi atas tanah
• Agressor  melakukan apa saja, disebut Robber 

Baron

@budisantoso
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ASET YANG HARUS DIKENDALIKAN

@budisantoso
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… ASET YANG HARUS DIKENDALIKAN

• TANAH
 mengendalikan supply

• MODAL
 punya banyak pilihan

• PENGHUNI/KONSUMEN 
 mengendalikan demand

• ILMU
 melakukan efisiensi dan inovasi

@budisantoso
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PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

@budisantoso
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1. STRATEGIC PLANNING

• Sebagai perencanaan murni
• Menguraikan akhir keinginan/tujuan
• Menguraikan langkah-langkah yang dapat 

dipahami setiap pelaksana
• Menyusun penyediaan SDM dan finansial
• Contoh kegiatan :

- melihat peluang pasar
- memilih pasar sasaran
- bagaimana agar dapat bersaing
- memilih investor/peminjam utama

@budisantoso
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2. MANAGEMENT PLANNING

• Sebagai penyempurnaan strategic planning
• Menetapkan langkah-langkah yang lebih 

spesifik
• Melakukan pelaksanaan dan pengawasan 

terhadap rencana dan anggaran kegiatan 
proyek

• Contoh kegiatan :
- pembuatan marketing plan
- perumusan study kelayakan (FS)
- penunjukkan mitra kerja/kontrak-kontrak
- penyusunan anggaran bulanan/tahunan

@budisantoso
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3. PLAN OF ACTION

• Sebagai implementasi kongkret dari rencana-
rencana yang ada

• Menetapkan besaran anggaran per 
program/kegiatan

• Contoh kegiatan:
- Uraian tugas program pemasaran/promosi
- pelaksanaan kontrak kerja dengan mitra

@budisantoso
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BAGAN KONEKSITAS PENGEMBANG

PENGEMBANG

SEKTOR PUBLIK
Regulator, Politikus,

Tokoh setempat

PEMAKAI
Penghuni, Pemilik

(konsumen pembeli)

PASAR MODAL
Bapepam, 

Fund Manager

TIM PEMBANGUNAN
Karyawan, Manager,

Mitra Kerja/Klien

@budisantoso
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HAL PENTING TENTANG BISNIS PENGEMBANG

• Sebagai bisnis besar (perlu banyak keahlian), 
berjangka panjang (long-term business), dan 
berorientasi ke pasar (a market-oriented game)

• Membangun proyek properti bagai menyusun ‘jigsaw 
puzzle’

• Ibarat lomba lari maraton, bukan lari cepat
• Batas keberhasilan dan kegagalan sangat tipis, 

sehingga disebut ‘boom-and-bust business’

@budisantoso
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KUNCI SUKSES PENGEMBANG

• Menguasai lahan cukup luas
 sebagai modal dasar

• Mempunyai visi bisnis yang jelas
 merupakan bisnis jangka panjang

• Mempunyai tim manajemen yang solid
 agar proyek terlaksana tepat waktu

• Menjalin hubungan baik dengan sektor publik
 faktor pendukung izin, sarana dan prasarana

• Memulai dalam skala kecil, sebelum 
meningkatkan dalam skala lebih besar
 perlu pengalaman dan pengetahuan

@budisantoso
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10 DOKTRIN CIPUTRA

1. Memulai dengan visi bisnis yang jelas
2. Menguasai simpul jaringan distribusi yang prospektif
3. Mencapai keberhasilan pada saat yang paling awal
4. Melibatkan pihak pemerintah dan masyarakat secara 

luas
5. Menciptakan kader secara tepat dan cepat
6. Memiliki disiplin kuat dan kompetensi inti di bidang 

realestat
7. Terlibat sejak awal hingga selesainya suatu proyek
8. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan daftar skala 

prioritas
9. Rekruitmen para sarjana yang potensial di bidangnya
10. Memperluas cakupan bisnis pada sektor riil. @budisantoso
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Jadikan hari ini sebagai 
langkah awal Anda 
untuk meraih kesuksesan …

@budisantoso
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