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Rabu, 29 Juli 2015  

Agen properti di kawasan basis warga asing seperti Jakarta, Batam, dan Bali, berpeluang 
mendapatkan pasar tambahan seandainya Pemerintah RI jadi melonggarkan aturan pemilikan 
properti oleh warga itu. 

Itu mengingat saat ini porsi properti primer kelas menengah-atas yang dijual via agen, trennya 
meningkat—seperti halnya di negara yang lebih maju. 

Di kawasan seperti Serpong, bahkan diperkirakan lebih dari 50% properti primer, sudah 
dipasarkan melalui agen properti. Maka sangat mungkin developer kelak mengalokasikan 
sebagian penjualan properti untuk warga asing, kepada agen. 

Yang perlu disiapkan agen itu adalah skill tertentu seperti pemahaman sosio-kultural warga asing 
berdasarkan asalnya, keterampilan bahasa asing, pengetahuan tentang regulasi terkait warga 
asing, dan lain-lain. 

Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) bisa berperan besar dengan menyisipkan materi 
seperti itu dalam sertifikasi agen. (AAH) 

 

Selasa, 28 Juli 2015  

Suku Bunga Dasar Kredit KPR tercatat naik tipis. Berdasarkan data Bank Indonesia, di akhir Mei 
2015, interval suku bunga itu di 110-an bank, antara 8,51% sampai 17,04%. 

Adapun sekira delapan bulan sebelumnya atau akhir Agustus 2014, di kisaran 8,51% sampai 
15,61%. 

Tajamnya penurunan nilai tukar Rp terhadap USD, tidak terlalu berpengaruh ke bunga KPR. 

Suku bunga pasar uang antar bank, masih berdasarkan data Bank Indonesia, naik tipis; Juni 
2015, di 5,64% dari sebelumnya 5,61%. Ini indikasi bahwa likuiditas perbankan belum terlihat 
merosot tajam. 

Perbankan beberapa bulan ke depan, diprediksi belum menaikkan tajam bunga KPR terkait 
merosotnya Rupiah. (AAH) 

 



Senin, 27 Juli 2015  

Inisiasi Pemerintah Indonesia membolehkan untuk membolehkan warga negara asing (WNA) 
memiliki properti/apartemen berharga lebih Rp 5 miliar, masih dilematis. Pada satu sisi, sangat 
baik bagi ekonomi-bisnis. 

Tapi di sisi lain, telah mengabaikan jiwa Undang-undang Pokok Agraria. 

Maka, perlu terobosan baru agar tidak memunculkan polemik dan kontroversi berkepanjangan. 
(BS) 

 

Minggu, 26 Juli 2015  

Sektor properti kini mengalami kelebihan pasokan berganda. Dua tahun terakhir, harga properti 
naik tajam sehingga ada gejala over valued. Banyak pemilik properti yang ingin menjual agar 
mendapat keuntungan tinggi. 

Di sisi lain, developer banyak yang ingin memasarkan produk. Kemudian, saat ini konsumen 
yang ingin menjual lebih banyak daripada yang ingin membeli. (BS) 

 

Minggu, 25 Juli 2015  

Di kawasan penopang Jakarta, harga lahan yang naik tinggi membuat rumah tinggal semakin 
mahal. Maka kini apartemen pun dimunculkan developer di kawasan seperti Cileungsi 
(Kabupaten Bogor), Serpong, dan lain-lain. 

Tujuannya, agar konsumen mendapatkan hunian yang harganya relatif lebih murah daripada 
rumah tinggal. 

Tren ini berpotensi muncul pula di kota besar non-Jakarta dalam jangka waktu panjang. (AAH) 

 


