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Rabu, 6 Januari 2016 

[Masih] Tiada Dorongan untuk Hunian Menengah-Atas 

Rem untuk pasar hunian menengah ke atas, saat ini masih diinjak dalam-dalam oleh pihak 
regulator. Walhasil, penjualan unit hunian menengah ke atas untuk 2016 itu diperkirakan tidak 
jauh berbeda dengan di tahun 2015. Akan masih saja belum terlalu bagus. Di sini, diperkirakan 
bahwa perlambatan masih berlanjut. 

Bukankah ada beberapa regulasi yang diluncurkan? Bukankah batas PPNBM hunian mewah 
sudah naik menjadi Rp 20 miliar ke atas? Juga, bukankah sudah ada kategorisasi baru untuk 
properti milik ekspatriat yang menyebut batasan Rp 10 miliar ke atas? 

Itu tepat. Tetapi, Beritarealestate.co memerkirakan bahwa dua regulasi itu belum berpotensi 
besar mengintensifkan pasar tersebut. Mengapa? 

Pertama, pelonggaran batasan PPNBM tersebut hanya mengurangi total harga jual, dan tidak 
menyentuh kepada pelonggaran fasilitas pembelian melalui KPR/KPA. Tatkala sebuah hunian 
seharga Rp 10 miliar tidak terkena PPNBM 20% tapi masih dikekang dalam hal ketentuan loan 
to value (LTV) ataupun KPR/KPA inden, dorongan ke pasar tersebut diperkirakan masih saja 
belum terlalu bagus. Sebab hal itu, hunian menengah ke atas mendapatkan pembatasan saat 
menjadi instrumen investasi oleh pembeli. 

Kedua,  batasan harga  Rp 10 miliar untuk ekspatriat, terlalu mahal. Harga seperti itu membuat 
ekspatriat harus membeli unit apartemen yang terlalu luas, melebihi kebutuhan mereka yang 
umumnya tidak punya anggota keluarga banyak. Selain itu, sejauh ini belum ada kejelasan 
tentang durasi pemilikan hunian oleh ekspatriat. Kalau diperpanjang, seberapa lama? Langsung 
70 tahunkah seperti yang banyak diusulkan, atau seperti apa? 

Dengan semua itu, pasar hunian menengah ke atas diperkirakan masih saja belum terlalu bagus 
di 2016 ini, atau bahkan masih melambat-stagnan. Berbeda halnya dengan pasar hunian murah 
yang akan semakin bagus karena Program Sejuta Rumah. 

Dilihat secara menyeluruh, kondisi itu bagus untuk transformasi pasar hunian RI dari pasar semu 
(sekadar instrumen investasi) ke pasar nyata (berdasarkan kebutuhan). Namun dalam kondisi 
perlambatan ekonomi seperti saat ini kondisi itu sedikit-banyak mengerem laju pasar properti 
nasional. (Dhi) 

  

Jumat, 4 Desember 2015 

Efek Sangat Berganda Sejuta Rumah 2015, Seberapa? 



Program Sejuta Rumah sudah memasuki bulan kedelapan. Di sela perlambatan ekonomi, 
pencapaian dari program tersebut bisa dikatakan melebihi ekspektasi sebagian kalangan. Awal 
berjalannya program itu, penulis analisis ini memerkirakan bahwa efek nyata dari program itu 
baru terlihat di tahun kedua, karena tahun pertama lebih fokus ke konsolidasi. 

Ternyata, tahun pertama, kemajuan berarti sudah terlihat. Per akhir November, jumlah rumah 
dibangun untuk semua segmen, di kisaran 600.000 unit; tahun terdahulu, berhenti di 400.000-an 
unit. 

Adapun jumlah rumah murah, di kisaran 450.000-an unit. Di situ, yang murni subsidi 
(keringanan uang muka dan bunga KPR) di kisaran 110.000-an unit; rumah semi subsidi atau 
yang hanya mendapatkan keringanan suku bunga, kami perkirakan 340.000-an unit. 

Berapa nilai bisnis dari semua itu? Sederhananya, untuk rumah murni subsidi dan semi subsidi, 
kita mengambil rata-rata harga Rp 130 juta per unit. Maka nilai KPR dari 450.000 rumah, 
menembus Rp 58,5 triliun. Dan itu berefek ke 170-an sektor yang terkait dengan industri 
properti. 

Kemudian, dari segi jumlah tenaga kerja, jumlah yang terserap, seberapa? Sederhananya, kalau 
tiap rumah dibangun empat pekerja, maka 450.000 rumah itu menyerap 1,8 juta tenaga kerja. Itu 
hanya dari sisi pekerja bangunan, belum dari banyak lini lain. 

Sementara, sejumlah terobosan lain terus berlangsung, antara lain penunjukan Perumnas sebagai 
Badan Khusus Perumahan, deregulasi perizinan untuk pengembang, dan lain-lain. Maka tahun 
2016, tentu kita semua berharap bahwa efek sangat berganda dari sektor perumahan rakyat, 
semakin membaik. (Dhi) 

  

Minggu, 29 November 2015 

Pilkada Serentak, Momentum Integrasi Kebijakan Perumahan 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung serentak di Desember 2015 ini. Ini merupakan 
yang pertama kali berlangsung di Indonesia. 

Dari situ, sebenarnya ada sebuah momen bagus bagi kebijakan sektor perumahan. Yakni, bisa 
lebih mudahnya integrasi kebijakan sektor perumahan, secara nasional atapun menyeluruh. 
Sebab hal itu, di 200-an  pemerintahan daerah, ada para kepala daerah baru yang memulai masa 
kerja secara bersamaan. 

Di situ, adanya sebuah cetak biru ataupun rencana jangka panjang kebijakan sektor perumahan, 
lebih mudah disinkronkan ataupun nantinya diimplementasikan bersama, oleh para kepala daerah 
baru. Itu berbeda dengan sebelumnya di mana kepala daerah A sulit untuk menyinkronkan 
kebijakan dengan kepala daerah B yang dalam waktu dekat mengakhiri masa jabatannya. 



Contoh yang rinci, gubernur propinsi A bisa lebih mengintegrasikan pemetaan lokasi prioritas 
rumah susun murah/subsidi, dengan bupati B, C, dan D, secara serentak. Sebab, mereka memulai 
bersama masa jabatannya. Berbeda dengan dahulu di mana, bisa saja, bupati F yang sebentar lagi 
mengakhiri masa jabatan, kurang memberi prioritas kepada kebijakan gubernur yang baru 
terpilih. 

Tentunya seusai Pilkada tersebut, kementerian/lembaga negara yang terkait kebijakan perumahan 
rakyat, juga mendapatkan sebuah momentum emas untuk lebih mudah merancang integrasi 
tersebut bersama para kepala daerah terpilih. 

Terpenting dari semua itu adalah komitmen penuh dari kepala daerah terpilih, untuk 
menyelesaikan persoalan kekurangan pasokan rumah yang kini di 15-an juta unit, secara 
terintegrasi dan menyeluruh. Di sini, tentunya ego sektoral ataupun partai politik,  mesti menjadi 
prioritas paling belakang. (Dhi) 

 


