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ak cuma modal cantik, gagah, rapih, penuh senyum, atau berpenampilan rapi,
seorang agen properti juga dituntut bisa memberikan informasi aktual seputar
kondisi dan harga pasaran properti kepada masyarakat. Pion andalan di garda
terdepan pemasaran ini pun harus lihai membuat produk penjual mereka memikat hati
pembeli.
Dari mulai merekomendasikan properti yang tepat, memandu pembeli dalam
bertransaksi, hingga menjamin mereka agar tidak salah beli, jadi tugas utama para agen
ini sebagai mediator antara penjual dan pembeli. Sederhana, namun jelas bukan tugas
yang enteng. Bisa dibilang, agen-agen inilah faktor penentu apakah pasar properti di suatu
tempat merupakan produk emas, berpotensi, atau bahkan tidak menarik bagi banyak orang.
Pada Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 bulan ini, sangat mudah menemukan
mereka. Dengan segala keahliannya, agen-agen properti ini tampil percaya diri dan menjadi
andalan pengembang-pengembang. Tidak semata-mata mencari keuntungan saja, tapi
juga mendorong banyak orang untuk berani membeli properti, baik untuk dihuni maupun
investasi.
Kondisi bisnis properti terkini rupanya memang menuntut para agen properti untuk
mampu mengimbangi perkembangannya. Apalagi angka yang beredar di bisnis ini juga
sangat besar. Singkatnya, bermula dari tawaran merekalah, sinyal-sinyal positif kebangkitan
properti muncul kembali. l
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Terang Benderang

S

di Pameran Properti

udah registrasi?” tanya
seorang petugas kepada
pengunjung. “Silakan
registrasi dulu, Pak. Nanti
dimasukkan ke kotak undian,
siapa tahu Bapak dan keluarga beruntung
bisa mendapatkan hadiah seperti mobil,
smartphone, kulkas, TV, sepeda lipat,
bahkan puluhan juta voucher belanja,”
terangnya lagi.
Begitulah keramahan yang diberikan
petugas di Indonesia Property Expo (IPEX)
2017 yang digelar Bank BTN mulai 11-19
Februari 2017 di JCC Senayan, Jakarta.
Pameran properti tahunan terbesar
se-Indonesia itu benar-benar menyedot
perhatian ratusan ribu warga. Hampir
semua yang datang antusias mencari
hunian baru, baik untuk yang mengincar
rumah pertama maupun untuk sekadar
survei atau bahkan berinvestasi. Pasalnya
tawaran yang ada di sana memang benarbenar menggiurkan.
Dari pantauan Rumah Kita, banyak
pengunjung yang meminati rumah
bersubsidi. Pasalnya para pengembang
yang menawarkan perumahan bersubisidi
juga memberikan berbagai harga promo
yang tak kecil. Kebanyakan bahkan
memberikan kebebasan uang muka
sehingga calon pembeli tinggal diwajibkan
membayar cicilan per bulannya. Jelas saja
masyarakat sangat tertarik dengan rumah
murah yang menyediakan banyak program
bantuan dari pemerintah ini.
Sebut saja seperti Perumahan
Palumbon Tesa di Palumbonsari, Karawang
Timur, Jawa Barat. Pihak pengelola
mengklaim telah berhasil menjual lebih dari
700 unit selama pameran. Rumah yang
ditawarkan kebanyakan tipe 36/72 dengan
harga mengikuti patokan pemerintah yaitu
Rp123 juta. Uang mukanya sendiri hanya 1
persen dan cicilannya hanya Rp800 ribuan
selama 20 tahun.
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Program rumah subsidi sebenarnya
bukan hal baru, melainkan sudah
diluncurkan sejak April 2015 lalu. Hanya
saja memang keberadaan program ini
masih belum banyak diketahui oleh
masyarakat. Maka dari itu ketika banyak
kemudahan yang diberikan seperti
subsidi bunga KPR, uang muka rendah,
dan berbagai pembebasan biaya lainnya
beberapa konsumen banyak yang kaget
dan langsung menghubungi kerabatnya
untuk segera membeli rumah.
Tak cuma di Karawang, rumah murah
lainnya seperti Green Sentosa Asri di
Sukatani, Cikarang, yang berhasil menjual
sebanyak 100 unit atau juga Grand Sutera
di Leuwiliang, Bogor yang mematok plafon
gaji maksimal Rp4 juta bagi para calon
pembelinya, juga dibanjiri pengunjung.
Kebijakan gaji maksimal itu pun dibuat agar
rumah subsidi tidak salah sasaran sehingga
membuka kesempatan bagi yang benarbenar belum memiliki rumah pertama.
Adapun bunga yang dipatok pun
rata-rata berada di angka terendah yakni
4,67 persen (tetap) 1 tahun untuk KPR nonsubsidi dan bunga 5% (tetap) untuk KPR
Subsidi. Sedangkan untuk jangka waktu
kreditnya ada yang memberikan selama
25 tahun untuk KPR non-subsidi dan 20
tahun untuk KPR subsidi. Belum lagi BTN
bahkan menawarkan diskon 50% biaya
administrasi dan provisi untuk menambah
keringanan.
Promo-promo bersubsidi ini tersebar
hingga ke beberapa wilayah di pinggiran
Jakarta. Wilayah-wilayah seperti
Tangerang, Bekasi, dan Cibubur pun tak
luput dari incaran karena lokasinya yang
masih terbilang dekat dengan tempatnya
bekerja. Namun di antara kota penyangga
itu, wilayah Ciputat tercatat mendapatkan
permohonan kredit yang melesat tiga kali
lipat dari target awal atau mencapai Rp7,3
miliar.

"Tapi perumahan di kawasan
Tangerang dan Bekasi masih tetap menjadi
favorit warga, karena akses yang semakin
mudah, sehingga tidak hanya untuk dihuni
tapi bisa menjadi investasi,” kata Direktur
Consumer Banking Bank BTN Handayani.
“Seksinya” wilayah Tangerang memang
tak terlepas dari potensinya. Berdasarkan
data Cushman & Wakefield Indonesia pada
Oktober 2016, wilayah Tangerang saat ini
sudah terdapat 12.686 unit apartemen,
dengan jumlah penduduk mencapai 25
juta jiwa yang meliputi Tangerang Selatan,
Tangerang Kota, dan Kabupaten Kota
yang termasuk dalam Provinsi Banten.
Tingginya pertumbuhan dan permintaan
akan hunian vertikal di kawasan Tangerang,
Banten, terlihat dari total pembangunan
proyek di kawasan tersebut yang hingga
kini mencapai 30 lebih proyek apartemen.
Larisnya apartemen di sana lantaran
efisiensi ruang dengan plafon tinggi dan
area lebih luas untuk ruang duduk dan
ruang makan menjadikan unit hunian lebih
mewah di mata pelanggan. Keleluasaan
ruang yang tidak dimiliki apartemen lain
pada umumnya pun jadi alasan utama
warga mulai tertarik beralih ke hunian
vertikal di sini.

Mulai Melirik Apartemen
Fenomena mulainya orang melirik
hunian vertikal dapat dilihat dari
penjualan apartemen di IPEX 2017,
salah satu contohnya pada pencapaian
penjualan Sentra Timur yang melampaui
target hingga Rp25,3 miliar dari target
Rp20 miliar. Apartemen menengah ini
merupakan kolaborasi Perum Perumnas
bersama PT Bakrieland Development, Tbk
(ELTY) .
Tak cuma lokasinya yang teramat
strategis, diskon senilai Rp 101 juta
memang menjadi kunci banyak orang
tertarik berlama-lama di stand Apartemen

Program rumah subsidi sebenarnya
bukan hal baru, melainkan sudah
diluncurkan sejak April 2015 lalu.
Hanya saja memang keberadaan
program ini masih belum banyak
diketahui oleh masyarakat.
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Sentra Timur. Ditambah lagi adanya
hadiah-hadiah menarik seperti mobil,
motor, led tv hingga handphone pada saat
pameran berlangsung, plus keringanan
cara pembayaran kian mengundang hasrat
pembeli unit apartemennya.
“Sentra Timur Residence memang
apartemen menengah yang
sangat cocok untuk kaum
milineal yang ingin memiliki
hunian berkualitas dengan
budget terjangkau di
Jakarta. Diskon
dan cara
pembayaran
yang kami
berikan
bertujuan
untuk
memudahkan
para peminat
properti untuk
segera memiliki
hunian idamannya,” jelas
Windoko, selaku Project Director
Sentra Timur Residence.
Banderolnya sendiri sangat terjangkau
di kisaran Rp300-jutaan. Sudah begitu
dilengkapi fasilitas penunjang seperti
area komersial macam kios dan ruko pula.
Dengan akses paling lengkap di Jakarta
Timur lantaran dekat dengan pintu Tol
Sentra Timur Pulogebang dan Terminal
Sentra Timur Pulogebang sebagai terminal
termegah se–Asia Tenggara, menjadikan
kawasan ini semakin memiliki daya tarik
dan nilai jual yang tinggi.
“Sentra Timur Superblock memang
kawasan dengan konsep TOD sebenarnya,
dari dan menuju kawasan ini mudah dituju
dari segala akses dan fasilitas transportasi
apa saja,” tambah Windoko sekaligus
membenarkan bahwa hunian dengan

Sumber Foto:
> terrorismanswers.org

Kawasan Industri Pulogadung
(KIP) serta Kawasan Berikat
Nusantara (KBN). Dengan
tambahan fasilitas transportasi
masal seperti Busway
TransJakarta koridor XI, KRL
commuter line, serta Lite Rail
Transit (LRT) yang juga akan
melintas di kawasan ini, bukan
tidak mungkin nilai jual kawasan
ini bakal melejit cepat dan
menguntungkan pemiliknya.

Kebangkitan
Properti
konsep

berada
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TOD kian diminati
masyarakat.
Benar saja.
Wilayahnya sendiri
dekat dengan

Bisa dikatakan pencapaian pada
gelaran pameran properti IPEX 2017 yang
melampaui target ini sebagai kebangkitan
properti. Setidaknya ada fakta yang
menyebut bahwa masyarakat kini mulai

Setidaknya ada fakta yang
menyebut bahwa masyarakat kini
mulai berani memutuskan untuk
kembali ke bisnis properti.
berani memutuskan untuk kembali ke
bisnis properti. Hal ini bisa terlihat dari
tingginya animo pengunjung yang datang
yang jumlahnya tak kurang dari 750 ribu
orang.
BTN mengatakan pameran berhasil
membukukan pencapaian yang fantastis,
baik dari Kredit Pemilikan Rumah
(KPR) ataupun KPA (Kredit Pemilikan
Apartemen). “Transaksi mencapai Rp5,9
triliun. Target awal pameran adalah
sebesar Rp5 triliun,” ungkap Handayani

yang disambut riuh tepuk tangan dari para
peserta saat prosesi penutupan IPEX 2017.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan
pameran seperti ini. Adanya keringanan
dan promosi yang diberikan seperti diskon
hingga 20% pada premi asuransi jiwa,
sistem one hour approval, hingga fasilitas
KPR bundling dengan kredit kendaraan
bermotor serta furnitur untuk isi rumah kian
mendorong warga antusias membeli.
Bekasi pun menjadi daerah yang paling
laris disusul Tangerang dan Bogor. Makin

mudahnya akses membuat masyarakat
kini tak lagi ragu memilih kota-kota di
luar Jakarta. “Nilai permohonan KPR yang
dicetak dari kantor BTN yang beroperasi di
wilayah tersebut, masing-masing sebesar
Rp889 miliar, Rp869 miliar, dan Rp540
miliar. Kontribusi KPR non-subsidi masih
paling dominan atau mencapai Rp4,8 triliun,
dibandingkan KPR subsidi menembus
di atas Rp501 miliar atau sekitar 10%,”
jelasnya.
Terlepas dari itu, kembali maraknya
pembelian rumah komersial menjadi
sinyal positif akan kebangkitan properti
yang dipandang tengah melambat laju
pertumbuhannya. Belum lagi, target
pemerintah memberikan rumah pada
masyarakat yang belum memiliki hunian
pun tercapai berkat adanya bantuanbantuan yang diberikan. l
Edisi FEBRUARI 2017
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Investasi Properti
SUKSES besar diraup PT Bank Tabungan
Negara (BTN) usai menggelar Indonesia
Property Expo 2017. Pada pameran yang
berlangsung dari tanggal 11 sampai 19
Februari 2017 di JCC, Senayan, Jakarta,
ini BTN memperoleh Rp5,9 triliun nilai
kredit pemilikan rumah (KPR), melampaui
targetnya yaitu Rp5 triliun. Perolehan
tersebut bahkan hampir tiga kali lipat dari
potensi KPR yang diprediksi pada awal
pembukaan sebesar Rp2,5 triliun.
Antusiasme tinggi dari masyarakat ini
tak terlepas dari keadaan yang dinilai mulai
membaik, di samping kebutuhan akan
rumah yang memang kian tinggi. Adanya
promo dan kemudahan yang diberikan
penyelanggara dan pengembang membuat
pengunjung yang berasal dari berbagai
kalangan itu tertarik untuk membeli
unitnya. Faktor lainnya, lihainya marketing
perumahan dalam meyakinkan calon
pembelinya untuk segera memiliki rumah
atau berinvestasi properti.
Terlepas dari itu, ada pesan lain dalam
pameran yang setidaknya dimeriahkan 700
proyek hunian baik yang bersubsidi maupun
non-subsidi ini. Direktur Utama Bank BTN
Maryono mengatakan, apa yang terjadi di
pameran ini menunjukkan bahwa tahun
2017 bisa menjadi peluang besar bagi sektor
properti. Potensi tersebut terlihat dari angka
backlog dan kebutuhan rumah yang masih
tinggi.
"Potensi di sektor properti harus
dimanfaatkan untuk meningkatkan kredit
sekaligus menambah pangsa pasar," jelas
Maryono dalam Pembukaan IPEX 2017 di
JCC, Jakarta. Pameran ini, imbuhnya, selain
digelar dalam rangka perayaan ulang tahun
ke-67 Bank BTN, sekaligus sebagai salah
satu langkah perseroan untuk mencapai
target peningkatan pangsa pasar KPR naik
ke level 40 persen pada 2019 mendatang.
“Juga menunjukkan bahwa minat investasi
ke sektor properti masih besar,” tambahnya.
Di antara variasi bisnis yang kian
berwarna, pilihan urusan investasi ternyata
cukup konvensional. Masih banyak yang
memilih berinvestasi di properti dan tidak
ragu untuk memegang uang tunai dalam
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Masih Favorit

jumlah besar. Bahkan tak sedikit dari mereka
yang berani pula meminjam uang untuk
mendatangkan keuntungan yang pasti.
Meminjam survei yang dilakukan
Sumber Foto:
> mobe.com/wp-content

Manulife Asset Management baru-baru
ini, 1400 dari 4000 orang di delapan pasar
Asia, yakni Hong Kong, Tiongkok, Singapura,
Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand
dan Taiwan, memilih sektor properti
untuk investasi di saat pensiun nanti.

Menariknya, mereka yang menginginkan
hal itu kebanyakan kaum milenial atau yang
berada di kisaran usia 18-34 tahun. Menurut
mereka, properti merupakan jawaban paling
realistis dan pasti dibanding lainnya.
Michael Dommermuth, Head of Wealth
and Asset Management, Asia Region for
Manulife Asset Management, mengatakan
tumbuhnya para investor milenial ini tak
terlepas karena mereka menyaksikan
sendiri kenikmatan yang didapat orangtua
mereka dari properti. Berangkat dari
situ, kebanyakan pun merasa yakin akan
mendapat keuntungan yang sama bahkan
lebih jika berinvestasi di bidang properti.
Lebih lanjut, survei tersebut juga
menyebutkan bahwa 51 persen investor

Sumber Foto:
> ISTIMEWA

milenial di seluruh Asia ingin membeli
properti di pasar lokal dalam jangka pendek.
Jumlah ini pun disebut 57 persen lebih
tinggi daripada investor di sektor lain yang
dilakukan pemuda di usianya. Menariknya
lagi, di antara kedepalan pasar Asia tadi,
investor milenial Indonesia ternyata
merupakan yang paling banyak memilih itu.
Persentasenya malah mencapai 82 persen
di posisi teratas, diikuti Taiwan (65 persen),
Filipina (59 persen), Hong Kong (53 persen)
dan Tiongkok (44 persen).
Meski demikian, sejumlah pengamat
mewanti-wanti para investor milenial ini
untuk tetap berhati-hati dalam memilih
lokasi investasi. Pasar properti Asia
pada tahun-tahun mendatang tingkat
pertumbuhannya disebut-sebut tidak sama
dengan sedekade silam. Dommermuth
menyarankan bagi kaum millenial yang
masih mau menanam uangnya di negaranegara Asia, sebaiknya pilih di negaranegara yang pasarnya masih berkembang
macam Indonesia.
Harga-harga rumah di Indonesia
diyakini masih lebih baik daripada hunian
di negara yang sudah matang seperti Hong

Kong atau Singapura. Ia menilai di kedua
negara itu karena pertumbuhan ekonominya
melemah dan penduduknya pun menua
sehingga akan mengurangi keuntungan dari
pasar perumahannya.
Meski demikian, lagi-lagi diingatkan
agar investor yang memilih sektor properti
untuk memperhatikan rekam jejak
investasinya di tabungan mengingat suku
bunga yang cenderung menurun. Walaupun
pada kenyataannya, jika tolak ukurnya
adalah yang terjadi di pameran properti
di JCC bulan ini, maka peluang itu masih
sangat terbuka lebar. Kebangkitan properti
mulai kembali terlihat dan orang-orang
sudah kembali berinvestasi di wilayahwilayah baru.
Singkatnya, perlambatan ekonomi dunia
tak cuma berdampak ke properti, tapi juga
ke sektor lainnya. Kendati demikian properti
masih menjadi pilihan investasi paling
favorit. Di Asia, hanya sekitar 20 persen
investor memilih produk asuransi, 15-20
persen berinvestasi di saham, dan sisanya
baru di mutual fund. Sedangkan di Amerika
Serikat dan beberapa negara maju lainnya,
15 persen dominan di mutual fund. l

Pasar properti Asia pada tahuntahun mendatang tingkat
pertumbuhannya disebut-sebut tidak
sama dengan sedekade silam.
Edisi FEBRUARI 2017
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SOSOK&PERISTIWA

Potret
Entrepreneur

Untuk Bangsa
CIPUTRA
Pemilik Ciputra Group

S

atu jam sebelum matahari
terbit, ia sudah harus berjalan
kaki sejauh tujuh kilometer.
Menyusuri jalanan tanpa aspal dan kampung
tanpa listrik, langkahnya berpacu mengejar
waktu. Tujuannya satu, bukan taman
bermain, bukan taman hiburan, melainkan
sebuah bangunan berlantai kayu dan dinding
bambu. Di sanalah Tjie Tjin Hoan yang
kini tersohor dengan panggilan Ciputra,
menghabiskan masa kecilnya menimba ilmu.
Rutinitas saban harinya itu ia lakukan
setelah mengurus sapi peliharaannya.
Sesekali bahkan bungsu tiga bersaudara
ini juga menyisihkan saat senggangnya
untuk membantu ibunya berjualan kue
kecil-kecilan. Semua itu ia lakukan demi
meraih impian, ketimbang berdiam diri
dalam lamunan akan masa kecilnya yang
gelap. Terlebih saat sepasang matanya harus
melihat ayahnya, Tjie Siem Poe, dituduh antiJepang, ditangkap, dipenjara, dan tak tahu di
mana dikuburnya.
“Lambaian tangan Ayah masih
terbayang di pelupuk mata, dan jerit Ibu
tetap terngiang di telinga. Saya tahu, hanya
dengan pendidikanlah saya bisa sukses dan
membuktikan diri,” ujarnya.
Semangat besar dirinya ini sebenarnya
sudah terpatri sejak usianya enam tahun.
Sekurangnya sekitar dua tahunan, Ci, begitu
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Taman Impian
Jaya Ancol
yang merupakan
visi Ciputra
mengubah lahan
rawa menjadi
suatu pusat
rekreasi terbesar
di Indonesia
meroketkan
namanya.
sapaannya, sempat diasuh tante-tantenya
yang tak menyukainya. Ia selalu mendapat
bagian kerjaan yang berat dan menjijikkan,
sebut saja seperti membersihkan tempat
ludah. Namun, pengalaman itu justru
memecut dirinya. Hingga memiliki jiwa dan
kepribadian tahan banting sampai sekarang.
Saat menikah dengan Dian Sumelar pun
ia belum jua memiliki rumah, sehingga
terpaksa berpindah-pindah dari losmen ke
losmen.
Hanya saja, ketekunan mengantarnya
berhasil masuk Arsitektur Institut Teknik

Sumber Foto:
> ISTIMEWA

Bandung. Ciputra lantas mendirikan usaha
konsultan arsitektur bangunan bersama
temannya di tahun keempat kuliahnya.
Meski berkantor di sebuah garasi, di sinilah
tonggak kesuksesan Ciputra di masa
depan dengan bendera Jaya Group mulai
ditancapkan. “Namun setelah tamat arsitek,
saya memilih jalur menjadi pengembang.
Supaya lebih luas jangkauan mimpinya.
Lalu setelah melihat sosok Disneyland,
seorang seniman dengan pemikiran hebat,
saya ingin bisa sepertinya. Hingga akhirnya,
kesempatan membangun taman impian
serupa di Ancol datang,” lanjutnya.
“Saya bilang ke Gubernur Ali Sadikin,
serahkan pembangunan Ancol pada saya.
Gubernur lalu bertanya dapat uang dari
mana? Saya bilang pinjam dari bank dan
akan jamin pribadi. Kalau rugi saya bayar,
kalau untung, 80 persen saya berikan untuk
DKI,” jelasnya lagi.
Lihat sekarang, Taman Impian Jaya
Ancol yang merupakan visi Ciputra
mengubah lahan rawa menjadi suatu pusat

rekreasi terbesar di Indonesia meroketkan
namanya. Berlanjut ke kawasan elite Pondok
Indah, yang juga ide Ciputra membuat salah
satu real estate elite pertama. Setelah itu,
bersama pebisnis raksasa lainnya, Ciputra
lantas membentuk Metropolitan Group dan
membangun megaproyek di kawasan yang
tadinya sama sekali tidak dilirik orang, yakni
kawasan Serpong.
Namun, gesekan-gesekan rintangan
hidup mulai berdatangan. Tak terkecuali saat
krisis ekonomi menggerus tanpa ampun
dan menimpa usaha-usahanya. Sebut
saja seperti yang menimpa tiga grup yang
dipimpin Ciputra: Jaya Group, Metropolitan
Group, dan Ciputra Group. Hasil peras
keringatnya dari nol hampir lenyap tersapu
badai krisis. Tagihan utang beruntun harus
dihadapi. Menjadikan sebuah periode yang
begitu menyesakkan baginya. Namun bukan
Ciputra namanya. Masa lalunya yang pahit
membentuk kepribadian dengan prinsip kuat
dan membuatnya mampu melewati masa
itu dengan baik.

Dengan pantang menyerah Ciputra
mengumpulkan puing-puing asanya.
Utang-utangnya direstruktuktur. Ia jadi
tahu bagaimana rasanya bangkit dari
jatuh. Sejarah sudah mencatat. Ia berhasil
membawa sebuah perusahaan daerah
semaju sekarang; membawa perusahaan
bersama rekannya sesukses sekarang, dan
membawa perusahaan keluarganya sendiri
seterang sekarang. Dari dinding bambu dan
lantai kayu, capaiannya kini membawanya
menjadi yang terbaiknya di bidangnya, real
estate.
“Kita sukses bukan kareka kita sendiri,
tapi karena Tuhan memberkati. Tuhan tidak
ingin kita membalas kebaikan-Nya, tapi kita
bisa membalas-Nya dengan berbagi kepada
sesama manusia. Sosial itu sangat penting,”
ungkapnya. Baginya, kegiatan sosial
merupakan tanggung jawab semua orang.
Maka dari itu saya selalu bertanya, apa yang
bisa saya perbuat untuk negara ini, bukan
sebaliknya,” terang pria kelahiran Parigi, 24
Agustus 1931 ini.

Edisi FEBRUARI 2017

13

SOSOK&PERISTIWA

Mengabdi Lewat
Pendidikan
Rupanya, hal itulah yang membuat
pengusaha besar ini memilih
mengonsentrasikan diri untuk mengabdi
kepada negara lewat dunia pendidikan.
Adapun pilihannya juga bergerak di bidang
swasta dan pendidikan berkaitan karena
ia ingat di zaman mudanya peluang warga
Tionghoa untuk terlibat dalam dunia
politik masih tertutup. "Kalau dulu sama
keadaannya dengan sekarang, mungkin saya
masuk politik, karena ingin membuat yang
lebih banyak untuk negara," ketusnya.
Namun toh ia bersyukur tidak berpolitik.
Menurutnya, sudah cukup dengan berbisnis,
mempekerjakan orang, membayar
pajak, mengatasi kemelaratan, dan bisa
menyebarkan entrepreneur. Ia juga berharap,
generasi setelahnya bisa ikut memahami
bahwa pendidikan adalah sesuatu yang
paling penting di dunia sesudah agama.
"Saya mempunyai pemikiran bahwa anak
didik kita juga harus sukses, bahkan lebih
dari diri kita sendiri,” imbuhnya.
Pilihan tersebut diambilnya saat
menginjak usia 75 tahun, hingga akhirnya
berdirilah sekolah dan Universitas
Ciputra, yang fokus mempelajari dunia
entrepreneurship. Dengan sekolah
kewirausahaan ini, Ciputra ingin menyiapkan
bangsa Indonesia menjadi bangsa
pengusaha. Saat ini, dia sudah membangun
saya sekarang sudah membangun delapan
sekolah sampai tingkat 12. Selain itu, ada
empat universitas yang turut bangunnya,
yaitu Universitas Tarumanagara, Prasetiya
Mulya, Universitas Ciputra, dan Universitas
Pembangunan Jaya.

Untuk menjadi
entrepeneur,
pendidikan
secara “racing”
perlu dan harus
dilakukan,
mulai dari
taman kanakkanak, SMA,
hingga tingkat
universitas.
14
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"Kekurangan Indonesia adalah
pendidikan dan pelatihan entrepreneurship.
Sebab satu negara tanpa entrepreneur tidak
akan maju," jelasnya kembali.
Indonesia pun, sambungnya, kalau tidak
menjadi negara entrepreneur akan masuk ke
dalam middle income trap, yaitu jeratan atau
ancaman pendapatan menengah. “Kita tidak
akan tembus ke pendapatan tinggi, tidak
menjadi negara maju."
Pendidikan entrepreneur pun bukan
tanpa skema perencanaan yang matang.
Untuk menjadi entrepeneur, pendidikan
secara “racing” perlu dan harus dilakukan,
mulai dari taman kanak-kanak, SMA, hingga
tingkat universitas. Indonesia, mimpinya,
harus menjadi negara entrepreneur yang
memiliki program masterplan. Pendidikan
tidak resmi, kursus-kursus, pelatihan
dan inkubator (pusat latihan) harus
dikembangkan. “Ibarat bayi," katanya.
Tak hanya itu, Ciputra yang konsen pada

pendidikan untuk semua tingkat juga tengah
melatih para pedagang kaki lima untuk
menjadi entrepreneur. Tak terkecuali, “TKW
di luar negeri, seperti Hongkong, Singapura.
Juga melatih mantan member dari Doli,
Surabaya,” ujarnya. Dengan rangkaian
pendidikan entrepreneur yang memadai ini,
ia lantas berharap Indonesia bisa menjadi
negara entrepreneur pada 2045, tepat saat
Indonesia berusia 100 tahun.
Namun ia sadar itu tidak mudah.
Setidaknya, menurutnya, negara maju itu,
10 persen penduduknya mesti seorang
entrepreneur. Sementara untuk mencapai
harapan itu, Indonesia harus menghadapi
dua persoalan besar. Pertama, banyak
masyarakat yang belum mengerti apa itu
entreprenur. Kedua, Indonesia kekurangan
tenaga entreprenur, apalagi pelatihnya.
Padahal menurutnya, pengertian
entrepreneur cukup sederhana, yakni ilmu
kehidupan. Sehingga, kalau kita berbicara
soal kehidupan, seharusnya juga bicara
entrepreneur. “Menurut saya, mungkin

sekarang baru satu persen saja. Jadi kita
harus usaha lagi paling tidak mencapai 10
persen.
Sudah harga mati bahwa Indonesia
harus belajar dari negara maju. Atas dasar
itulah ia mengirim pengajar-pengajar belajar
ke luar negeri. Saling berbagi kemampuan.
Saling bertukar pelajar. Satu harapannya,
kaum Tionghoa yang selalu berpikiran
menjadikan keturunan mereka setidaknya
lebih tinggi dari orangtuanya, dimiliki
semua orang, terutama Indonesia. Untuk
itulah pendidikan entrepreneurship punya
porsi kepentingan yang besar. "Istilah saya,
entrepreneur adalah orang yang sanggup
mengubah kotoran menjadi emas. Negara
yang bisa mengubah kotoran alam, manusia
menjadi negara emas."

Sosial
Masalah sosial pun tak luput dari
visinya. Menurutnya hal ini bahkan
merupakan tanggung jawab semua insan.
"Apa yang bisa saya perbuat untuk negara

ini. Itu jadi
tanggung
jawab kita
semua. Bukan
sebaliknya,
apa yang bisa
negara ini
berikan untuk
saya," ujarnya.
Menurut
dia, selama ini
pemahaman
mayoritas
masyarakat
Indonesia
terhadap
kesuksesan dan
masalah sosial agak keliru. Banyak kalangan
berpendapat, sukses bukan karena usaha
pribadi, tapi karena berkah dari Tuhan.
Dan manusia membalas kebaikan Tuhan
dengan membagikan berkat kepada sesama
manusia.
Itulah Ciputra, seorang pengusaha

yang inspiratif, motivator yang elegan,
dan tokoh yang peduli pada pendidikan.
Sebagai seorang keturunan Tionghoa, Pak
Ci tetap menjunjung tinggi pengabdian pada
Indonesia. Tak heran bila ia juga dikenal
sebagai salah satu potret entrepreneur
bangsa. l
Edisi FEBRUARI 2017
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Menciptakan
Bali Baru

I

ndonesia punya banyak daerah
pariwisata, terutama yang
mengandalkan alam. Namun,
anugerah itu belum termanfaatkan
dengan baik. Padahal, pariwisata
merupakan sektor potensial
mendulang devisa. Indonesia masih
tertinggal jauh oleh Malaysia yang
kunjungan wisatawan mancanegara
(wisman) mencapai 25 juta per tahun.
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Indonesia hanya dikunjungi 10 juta pada
2015 dan 12 juta wisman pada 2016.
Untuk mengejar ketertinggalan
itu, pemerintah mengubah strategi
pengembangan dan pemasaran secara
drastis. Urusan wisata, Indonesia terlalu
lama mengandalkan Pulau Bali. Kini,
pemerintah menetapkan 10 kawasan wisata
prioritas. Sepuluh tempat itu bukanlah
barang baru, tapi pemerintah berencana

Indonesia
mencanangkan target
20 juta wisatawan
mancanegara pada
tahun 2019. Berusaha
mengembangkan
10 destinasi wisata
prioritas di luar Pulau
Bali.
memoles kembali daerah wisata itu. “Ada
10 destinasi wisata baru yang memerlukan
dukungan infrastruktur dan lainnya. Ini yang
harus kita kejar secepat-cepatnya,”ujar
Presiden Jokowi, awal Desember tahun lalu.
Sepuluh daerah itu adalah Danau
Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang
di Bangka Belitung, Mandalika di Nusa
Tenggara Barat, Wakatobi, di Sulawesi
Tenggara, Pulau Morotai di Maluku Utara,
Kepulauan Seribu di Jakarta, Tanjung Lesung
di Banten, Bromo Tengger Semeru di Jawa
Timur, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur,
dan Borobudur di Jawa Tengah. Pemerintah
menargetkan 20 juta wisman dari 10 tempat
wisata prioritas dan sisanya dari daerah
lain. “Anggaran marketing bisa ditambah
4-5 kali lipat dari sebelumnya,”janji Mantan
Gubernur DKI Jakarta itu.
Presiden Jokowi melihat promosi
Wonderful Indonesia di luar negeri telah
mampu meningkatkan kunjungan wisman.
Nama Wonderful Indonesia ada di bis-bis di
Kota Paris, Videotron di Times Square, New
York, dan Singapura. Kunjungan wisman
meningkat sekitar 2 juta wisman dalam dua
tahun belakangan ini. Pariwisata, katanya,
dapat menggerakan semua sektor, seperti
properti melalui pembangunan hotel dan
transportasi. “Ada pergerakan ekonomi dan
uang yang sangat besar,”ungkapnya.
Untuk memenuhi ekspektasi Presiden,
Kementerian Pariwisata (Kemenpar)
menggunakan pendekatan branding,
advertising, dan selling. Program branding
dan advertising sudah berjalan sejak
dua tahun lalu. Tahun ini, tinggal selling.
Kemenpar harus bertarung dengan
ketidakpastian dan pertumbuhan ekonomi
dunia yang melambat. Ini tentunya sangat
mempengaruhi perilaku orang dalam
mengeluarkan uang, termasuk untuk
berpelesiran.
Kemenpar menggunakan strategi
anak tangga untuk mencapai target 20
juta wisman. Secara perlahan menaikkan
target setiap tahunnya, seperti 15 juta pada
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tahun ini. Namun, bukan perkara mudah
mendapatkan turis sebanyak itu. Kemenpar
terbentur dengan lambatnya pembangunan
infrastruktur pendukung di 10 destinasi
wisata prioritas itu. Mensiasati masalah itu,
Kemenpar mengeluarkan tiga strategi, yakni
go digital, air connectivity, dan homestay
desa wisata.
Pertama, pemerintah akan meluncurkan
semacam ruang pertemuan antara pembeli
dan penjual di dunia maya. Ruang itu
bernama Indonesia Tourism Exchange (ITX).
Kedua, pembukaan akses udara. Caranya,
penambahan jam operasional bandara,
slot penerbangan dari luar dan dalam
negeri, dan promo paket wisata. Terakhir,
membangun penginapan yang memadai.
Jika hotel belum mampu, homestay adalah
jalan tengahnya karena murah. Tahun ini, 10
destinasi wisata prioritas harus membangun
1000 homestay.
Kemenpar tengah melawan mitos
karena tidak ada negara yang mampu
menaikkan kunjungan wisman 100 persen
dalam lima tahun. “Hasil yang luar biasa
hanya bisa dicapai dengan cara yang
tidak biasanya,”kata Menpar Arief Yahya.
Sebelum bertarung di lapangan, Arief
menekankan agar anak buahnya memegang
tiga prinsip: solid, speed, dan
spread. Arief ingin

birokrat dan semua stakeholder kompak
dan bergerak cepat dalam menangkap
peluang dan kesempatan yang ada.”Terakhir,
menghasilkan bisnis yang besar,”ujarnya
mantan Dirut Telkom Indonesia itu.

Tiga Tempat Dulu
Dua tahun berjalan, pemerintah mulai
melakukan evaluasi dan pendalaman skala
prioritas. Namun, target 20 juta wisman tak
pernah surut untuk dikejar. Dari 10 daerah,
pemerintah mengerucutkan prioritas
pada tiga daerah wisata dahulu, yakni
Danau Toba, Mandalika, dan Borobudur.
“Yang diprioritaskan pengembangannya
disesuaikan dengan kebutuhan dan selera
pasar asing,”ujar Wapres Jusuf Kalla.
Kawasan Candi Borobudur tidak akan
berdiri sendiri. Nantinya, akan terintegrasi
dengan destinasi wisata lainnya di Jawa
Tengah, seperti Candi Prambanan, Mendut,
dan Istana Keraton. Ini semacam hub city
dan konsep great, seperti Jakarta akan
jadi pintu masuk untuk kawasan wisata di
Banten dan Jawa Barat.
Pengembangan daerah itupun masih
tergantung dari pinjaman
Bank Dunia.

Rencananya pemerintah akan mendapatkan
US$200 juta pada tahun 2018. Namun,
ada dana yang sudah turun untuk prestudy pada tahun 2017. Pengembangan
10 destinasi wisata membutuhkan dana
yang tidak sedikit, yakni Rp200 triliun.
Setengahnya habis untuk pembangunan
infrastrukturnya. Sementara pemerintah
hanya dapat mengalokasikan dana Rp30
triliun.
Nah, dari sini pemerintah menggandeng
pihak ketiga baik korporasi maupun lembaga
pinjaman dunia. Sebenarnya sudah ada
swasta yang berpartisipasi mengembangkan
daerah wisata itu. Pemerintah membagi 10
daerah itu menjadi empat kawasan ekonomi
khusus (KEK) dan enam badan otorita.
Yang menjadi KEK adalah Tanjung Kelayang,
Tanjung Lesung, Mandalika, dan Morotai.
Di Tanjung Lesung dan Morotai bercokol
PT Jababeka, dan Tanjung Kelayang ada
Dharmawangsa Grup. Enam daerah otorita:
Borobudur, Kepulauan Seribu, Danau Toba,
Bromo Tengger Semeru, Labuan Bajo, dan
Wakatobi.
Tiap daerah punya strategi sendiri
mengembangkan daerahnya. Pjs Bupati
Pulau Morotai, Samsuddin A. Kadir
menerangkan Morotai ingin menjadi hub
internasional untuk sektor pariwisata
dan perikanan. Jadi wisatawan dari luar
tidak perlu singgah lagi di tempat lain.
Pemkab sedang merancang agar setiap
bulan ada pagelaran, seperti tarian lokal.
Morotai sudah mempunyai event rutin
tahunan, seperti Sail dan Fishing Morotai.
“Nantinya, minimal ada 12 event dalam satu
tahun,”pungkasnya. l
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Mencari Solusi

di Lahan Nganggur
Pemerintah sedang mencari skema terbaik dalam
menetapkan perhitungan pajak untuk lahan
menganggur atau lahan tidur. Selain membuat
definisi, berbagai instrumen pajak yang selama ini
melekat di bidang pertanahan juga terus dikaji.
18
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Kementerian Keuangan, melalui badan
Badan Kebijakan Fiskal (BKF), masih
mengkaji penerapan pajak progresif
bagi tanah yang tidak dimanfaatkan
oleh pemiliknya. Penerapan pajak
ini dimaksudkan untuk mendorong
pemanfaatan lahan agar lebih efisien dan
produktif. “Kita coba mendetailkan pakai
mekanisme apa, jenisnya bagaimana.
Nanti kita diskusi dengan teman-teman
(Kementerian) Agraria dan Tata Ruang,”
kata Kepala BKF Suahasil Nazara.
Rencana pengenaan tarif pajak kepada
tanah yang "menganggur" kembali dikaji

Sebagian orang punya lahan tapi
dibiarkan menganggur. Sementara
sebagian lagi butuh lahan untuk
meningkatkan kesejahteraannya.
Ini mesti kita atur.
Sofyan Djalil
Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
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lahan bisa menciptakan aktivitas ekonomi
dan mengatasi masalah kesenjangan. Sri
Mulyani juga mengatakan, persoalan lahan
menjadi perhatian serius Presiden Jokowi.
“Kami terus melakukan diskusi dengan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
agar ditemukan solusi yang efisien guna
menyelesaikan persoalan terkait lahan,”
ujarnya.
Hal senada disampaikan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.
Menurutnya, ide penerapan pajak progresif
bagi tanah yang tidak dimanfaatkan oleh
pemiliknya dan terbengkalai adalah hal
yang bisa diterapkan. “Sebagian orang
punya lahan tapi dibiarkan menganggur.
Sementara sebagian lagi butuh lahan
untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ini
mesti kita atur,” ujar Sofyan. Pengaturan
itu, tambahnya, untuk mengantisipasi
spekulasi harga tanah yang semakin
menggila.
Ia mengambil contoh seringnya
proyek-proyek pemerintah yang terhambat
dikarenakan sulitnya pembebasan lahan.
“Mereka tahunya pemerintah pasti mau

beli mahal. Terus jika ada bocoran di
suatu tempat pemerintah mau bangun
proyek, langsung pada berebutan beli
tanah dan harganya dipatok tinggi. Ini
yang kami tidak inginkan,” katanya lagi.
Pasalnya, sambung Sofyan, proyek-proyek
pemerintah untuk kemaslahatan umat,
bukan untuk pemerintah.
Menurutnya, aturan pada program
ini harus diterbitkan dalam bentuk
UU. Diharapkan, masyarakat tak lagi
melakukan spekulasi terhadap lahan
yang tidak digunakan sama sekali dengan
berharap capital gain."UU pertanahan
akan kita masukkan itu sebagai dasar
agar nanti ada ketentuan perpajakannya,"
jelasnya. Kendati begitu, pemerintah
ujarnya, akan berhati-hati
dalam menerapkan aturan
ini, termasuk di
dalamnya pada
sektor bank
tanah.
Terkait
soal ini

pemerintah. Pasalnya, banyak masyarakat
maupun instansi yang berinvestasi di lahan
namun membiarkannya kosong. Alhasil,
rencana yang sudah digulirkan sejak
pertengahan 2015 ini kembali dicanangkan
agar pemilik lahan mau mengolah
lahannya secara optimal. “Pajak ini bisa
jadi disinsentif tapi juga insentif bagi
pemilik lahan,” kata Suahasil.
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati mengatakan penyelesaian
masalah tanah menjadi penting karena
Edisi FEBRUARI 2017
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juga, pemerintah akan terus berkomunikasi
dengan asosiasi properti terkait lahanlahan yang ada. Menurut Sofyan,
pihak swasta perlu memiliki rencana
pembangunan yang jelas pada setiap
lahan kosong yang dimiliki. “Tentunya kami
juga tidak ingin merugikan pengusaha
properti, asalkan mereka punya rencana
pembangunan yang jelas,” ujarnya.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan
dan Humas Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan Hestu Yoga
Saksama mengimbau masyarakat agar
tidak khawatir terkait pajak progresif di
lahan tidur. “Kemenkeu tidak akan terburuburu dalam mengeluarkan (kebijakan)
itu. Harus tepat sasaran supaya tidak
kontraproduktif,” ujar Hestu. Proses
pembuatan ketentuan pajak progresif
tentunya membutuhkan beberapa
pertimbangan, misalnya skema, dan basis
legalitas yang digunakan.
Selain itu, pemerintah juga perlu
mempertimbangkan apakah harus
membuat aturan baru atau mengubah
peraturan yang sudah ada. "Proses
(perubahan) aturan bisa saja cepat.
Sejauh aspek yang dipertimbangkan sudah
ditentukan, bisa juga membuat Peraturan
Pemerintah (PP) pengganti PP No. 34
Tahun 2016 dalam waktu singkat. Tapi,
kami tidak mau buru-buru," kata Hestu.
Selain itu, apapun pilihannya nanti,
prosesnya panjang karena tetap harus
disetujui Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR). Ia menjelaskan, pajak progresif
ini dimungkinkan dengan mengubah
ketentuan Pajak Penghasilan atau PPh Final
yang diatur dalam PP tersebut. Dalam
perubahannya, PPh Final bisa dikenakan
dalam jumlah tertentu pada transaksi jualbeli tanah yang berlangsung antar pihak.
Hestu juga mengatakan implementasi
aturan ini ke depannya diakui tidak mudah,
sehingga harus mempertimbangkan
kondisi yang berlaku. Kriteria, parameter,
batasan, dan targetnya pun harus jelas.
“Misalnya REI (Realestat Indonesia)
mengatakan 'harusnya landbank kami
ngga masuk (kriteria pajak progresif)'. Itu
kita formulasikan dengan sangat hati-hati,”
sebut Hestu.

Jangan Mengganggu
Investasi
Asosiasi Pengembang Perumahan
Seluruh Indonesia (Apersi) memandang
kebijakan penerapan pajak progresif
untuk tanah menganggur perlu untuk
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segera dilaksanakan. Pasalnya, sesuai
dengan tujuan awalnya, pajak progresif
tersebut dirasa perlu guna menghindari
adanya spekulan tanah dan juga sebagai
sarana penentu kebijakan terhadap tanah
telantar. “Untuk menghindari spekulan
kami setuju saja,” Ketua Apersi Junaidi
Abdillah,
Selain itu, Junaidi merasa kebijakan
tersebut juga perlu diterapkan ke
pengembang-pengembang yang berdalih
untuk land bank atau bank tanah, tetapi
tidak menggarapnya secara produktif. Di
sisi lain, bank tanah yang dikumpulkan
pengembang justru membuat tanah di
sekitarnya menjadi mahal karena tidak
digarap secara baik. Imbasnya, program
pemerintah seperti Pembangunan Sejuta
Rumah ikut terganggu lantaran harga
tanah terus meroket. “Penguasaan lahan
dalam jumlah besar tapi nganggur harus
ditertibkan,” tegasnya.
Ketua Umum DPP Real Estat
Indonesia (REI) REI Soelaeman
Soemawinata mengaku belum ada
konsolidasi antara pemerintah dan pihak
REI dalam penerapan pajak progresif
tanah nganggur. Padahal, biasanya
pemerintah selalu melibatkan dunia
usaha saat merencanakan kebijakan baru.
Namun, pria yang akrab disapa Eman
itu meyakini bahwa semua kebijakan
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pemerintah mengacu pada kepentingan
rakyat. Sehingga, pihaknya percaya jika
kebijakan itu tidak berdampak negatif.
“Pengembang itu adalah masyarakat
Indonesia juga yang akan diperhatikan
kepentingannya. Kita yakin pemerintah
akan memperhatikan yang kepentingan
dengan seluruh rakyat Indonesia,” jelas
dia. Hanya saja, Eman berpesan agar
pemerintah benar-benar berhati-hati
dalam menerapkannya agar kebijakan
itu tidak menghambat investasi di
bidang properti. Pasalnya, sambungnya,
pengembang (developer) mempunyai
tugas penting salah satunya untuk

membangun rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rencah (MBR).
“Ini pengembang punya tugas mulia.
Yaitu membangun rumah rakyat. Terutama
pengembang yang bergerak di rumah
MBR,” kata dia. Tidak hanya itu, lanjutnya,
pengembang yang sedang membangun
konstruksi juga bisa menciptakan lapangan
kerja untuk orang di sekitar. Sehingga,
mampu menyerap tenaga kerja yang
cukup banyak. Pihak pengembang juga
dikatakannya memberi sumbangsih bagi
negara melalui pajak yang dibayarkan.
“Intinya harus berkeadilan bagi semuanya,”
harapnya.

Head of Research Cushman &
Wakefield Indonesia Arief Rahardjo
mengatakan, ketika merumuskan aturan
ini, ada baiknya pemerintah memperjelas
pengertian tanah menganggur. Bisa saja
dalam aturan nantinya diberi batas untuk
luasan dan lama waktu menganggurnya.
Soalnya, kata Arief, di dunia industri
properti para pengembang mau tidak
mau dituntut harus memiliki stok tanah
(landbank) dalam skala besar. Selain
itu, pengenaan pajak progresif ini
nantinya akan bisa membuat harga tanah
mengalami kenaikan. “Namun tidak terlalu
signifikan,” pungkasnya. l
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Rumah

Tanpa DP,
Mungkinkah?

Sumber Foto:
> ISTIMEWA

Akses kalangan menengah bawah untuk memiliki properti rumah
dibatasi oleh uang muka atau Down Payment (DP) yang besar.
Umumnya, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mensyaratkan DP 15-30% serta
cicilan besar di awal. Hal tersebut tidak salah demi menghindari
kredit macet yang merugikan perbankan. Kendati begitu, skema
DP 0 Persen atau 0 Rupiah pun bukan hal mustahil karena sudah
diterapkan di Amerika Serikat dan perbankan syariah.
Program KPR dengan DP 0 persen
alias tanpa uang muka sempat mencuat
saat debat pasangan Calon Gubernur dan
Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub)
di Pilkada DKI Jakarta. Gagasan tersebut
menimbulkan polemik. Banyak kalangan
beranggapan program ini tidak masuk
akal dan sulit terealisasi. Tak sedikit yang
percaya bahwa program ini realistis dan
bisa dilakukan dengan bantuan dana dari
pemerintah.
Terkait polemik yang muncul itu,
Gubernur BI Agus Martowardojo
mengatakan membeli rumah tanpa uang
muka menyalahi aturan otoritas. Pasalnya,
dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No
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18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to
Value (LTV) untuk Kredit Properti, Rasio
Financing to Value untuk Pembiayaan
Properti, dan Uang Muka untuk Kredit
atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
ditetepkan uang muka minimal 15 persen.
"LTV jadi tentu harus tetap ada DP,
penyaluran kredit subprime mortgages
itu. Kalau tidak dilakukan akan mendapat
teguran dari otoritas," kata Agus.
Menurut Agus, kebijakan bank
sentral ini sekaligus akan mendukung
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII yang
dirilis pemerintah yang salah satu isinya
menyebut, reformasi dalam perizinan
pembangunan rumah murah bagi

Sumber Foto:
> ISTIMEWA

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Selain itu, menurutnya, Bank Indonesia
(BI) tidak akan pernah merelaksasi aturan
Loan To Value (LTV) hingga 100 persen
atau dengan kata lain, bank secara penuh
membiayai KPR tanpa ada uang muka. Hal
ini karena BI akan tetap menjaga likuiditas
dan solvabilitas perbankan, khususnya KPR.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang
Perumahan dan Pemukiman Seluruh
Indonesia (APERSI), Eddy Ganefo menilai
program rumah tanpa DP itu hal yang
tidak realistis. Dalam peraturan BI tentang

LTV, uang muka kredit kepemilikan rumah
pertama ditetapkan sebesar 15 persen.
”Lebih baik sejak awal sudah jelas atau
transparan. Jika menabung dulu selama
beberapa bulan atau bertahap, artinya
bukan DP 0 Rupiah. Jangan menggunakan
bahasa-bahasa yang mengelabui,” kata
Eddy.
Sebenarnya seseorang bisa untuk
membeli rumah tanpa DP. Namun,
hal itu bisa terwujud jika mereka jeli
memanfaatkan peluang. Para pengembang
properti biasanya menawarkan promosi
menarik. Namun, mereka juga harus
menenelusuri secara detil tentang latar
belakang pengembang. Direktur Senior

Ciputra Group Bing Sugiarto Chandra pun
mengatakan, DP 0% yang digadangkan
oleh pengembang tidak benar-benar 0%.
Hal itu hanya suatu alat bagi pengembang
dalam memikat konsumen agar tertarik.
Pengembang biasanya telah memiliki
tabungan yang ditahan sebesar uang muka
konsumen. Jadi uang muka ditanggung
oleh developer sampai rumah selesai
serah terima. Hal ini dibenarkan Head
of Marketing Rumah.com, Ike Hamdan
mengatakan pada intinya DP rumah nol
persen sangat bisa dilakukan. Mengingat
program seperti ini bukan hal baru di dunia
properti. “ Tapi tentu saja dibarengi dengan
syarat dan ketentuan yang diterapkan,
karena pengembang harus mengatur
kelancaran cash flow untuk mewujudkan
realisasi pembangunan proyeknya,”
katanya.
Ike menambahkan, perhitungan jumlah
dana tertentu dalam rekening seseorang
bisa digunakan sebagai faktor pemberian
kredit rumah barunya. Menurut Ike, di
tengah kondisi ekonomi yang mulai stabil,
banyak pengembang gencar memberikan
promosi dan diskon besar-besaran dalam
penjualan rumah. ”Ini adalah waktu yang
tepat bagi konsumen untuk berburu
properti. Pasalnya, satu atau dua tahun
ke depan ekonomi nasional diprediksi
benar-benar stabil dan pengembang mulai
mengoreksi harga menjadi kembali semula,”
katanya.
Ekonom muda sekaligus Komisaris
Independen, PT. Bank Syariah BRI Sunarsip
juga menganggap rumah dengan DP 0%
sangat mungkin. Melalui situs pribadinya,
Sunarsip menuliskan gagasannya terkait
polemik ini. Dalam tulisan tersebut,
Sunarsip mengatakan bahwa keberadaan
uang muka atau down payment (DP)
merupakan keniscayaan bagi suatu
pembiayaan atau kredit kepemilikan rumah
(KPR).
Biasanya, kata Sunarsip, bank akan
memberikan pinjaman sebesar kebutuhan
dengan catatan, misalnya, sekitar 20%30% dari total kebutuhan pembiayaan
harus disediakan oleh si pemilik usaha
atau calon nasabah. Nah, keharusan
bagi calon nasabah atau pemilik usaha
untuk menyediakan dana pendamping
sebesar 20%-30% dari total kebutuhan
pembiayaan ini sesungguhnya esensinya
sama dengan perlunya DP dalam kredit
atau pembiayaan kepemilikan perumahan.
DP ini, lanjutnya, dianggap perlu karena
merupakan alat berbagi risiko (sharing risk)
antara pihak bank dan calon nasabah. Selain

itu juga jadi bukti komitmen calon nasabah
bahwa mereka serius untuk memiliki rumah
dengan cara membayar cicilan secara tepat
waktu dan tepat jumlah. Tanpa adanya DP
ini, Sunarsip mengatakan dikhawatirkan
akan menimbulkan moral hazard dari calon
nasabah, salah satunya dengan tidak serius
membayar cicilan rumahnya.
"Saya kira akan banyak orang miskin
yang tidak bisa mengakses bank untuk
pembiayaan rumah tinggal yang layak
karena keterbatasan dana yang harus
disediakan sebagai DP. Karena itulah,
perlu ada campur tangan pemerintah
agar ketentuan kewajiban DP dan dana
pendamping tersebut tidak menjadi
halangan bagi kelompok masyarakat miskin
untuk memiliki usaha dan rumah. Di sinilah
kehadiran pemerintah diperlukan," tutur
dosen STAN Kementerian Keuangan RI ini.
Tentunya, program DP 0% atau DP
Rp 0 ini tidak berlaku bagi semua warga.
Karena ini program pemerintah, maka
penerimanya juga harus selektif, terutama
bagi kelompok masyarakat berpenghasilan
rendah. ”Intinya kebijakan KPR dengan DP
0% sangat mungkin diberlakukan asalkan
pemerintah ikut andil. Bukankah sudah
menjadi kewajiban pemerintah dan negara
untuk menyediakan hunian yang layak
bagi rakyatnya?" pungkas Sunarsip dalam
tulisannya.
Di Amerika Serikat (AS) sendiri praktik
DP 0 persen bukan barung baru. Situs
bankrates.com menyatakan, masyarakat AS
berkantong pas-pasan dapat menggunakan
beberapa skema pinjaman rumah dengan
pembayaran minimal, bahkan tanpa
uang muka sama sekali. Federal Housing
Administration AS menjamin pinjaman
dengan uang muka kecil dan para penyalur
KPR telah merelaksasi segala persyaratan
tentang pembayaran DP tersebut dan
memungkinkan untuk mendapatkan KPR
tanpa uang muka.
Skema tersebut juga mendapat jaminan
dari beberapa institusi seperti serikat
kredit terbesar AS, Departemen Pengurus
Para Veteran, dan Departemen Pertanian
diantaranya Pinjaman para veteran yang
diurus oleh Departemen Pengurus Para
Veteran AS. Mereka menjamin pembelian
rumah dengan menggunakan KPR tanpa
pembayaran DP. Skema yang sama juga
diterapkan Departemen Pertanian AS
melalui program Program Pembangunan
Pedesaan USDA. Di dalam situs resminya,
terdapat daerah-daerah yang memang
menjadi syarat lokasi peminjaman KPR
tanpa DP. l
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Aerocity,

Konsep Kota Masa Depan
Di masa mendatang, kota akan tumbuh di sekitar
bandar udara (Bandara). Seiring perkembangan
teknologi dan tingginya kebutuhan pada moda
transportasi pesawat terbang, kegiatan bandara
memunculkan fasilitas dan infrastruktur mirip
dengan yang ada di tengah kota. Inilah yang
membuat kawasan di sekitar bandara berkembang
dan menjadi sebuah wilayah tersendiri yang maju
dan modern atau biasa disebut Aerocity.
Pada Bulan Maret 2011, John D. Kasarda,
yang mengajar di University of Kenan Flagler
North Carolina Amerika Serikat, dan Greg
Lindsay Farrar, penulis lepas di Majalah
Time dan BusinessWeek menerbitkan
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sebuah buku berjudul “Aerotropolis: The
Way We’ll Live Next”. Menurut Kasarda,
merunut pada sejarah, kota-kota besar di
dunia dibangun dengan mengikuti pusat
transportasinya. “Di abad ke-17, gelombang

pertama, kota tumbuh di mana ada dengan
pelabuhan, pada abad ke-18 bergeser ke
sungai dan kanal, lalu abad ke-19 berpusat di
stasiun kereta api, dan abad ke-20 kota-kota
tumbuh sesuai dengan perkembangan jalan
tol,” terangnya.
Dan kini, di abad 21, bandara menjadi
“core” pertumbuhan sebuah kota. Pendapat
itu sendiri didasarkan pada pengamatannya
dalam satu dasawarsa terakhir ini. Kemajuan
teknologi dan konsep baru dalam mengelola
maskapai penerbangan, membuat semakin
banyak orang yang menggunakan pesawat
terbang. Burung besi ini menjadi moda
transportasi utama dalam perjalanan global.
Selain waktu tempuh yang lebih singkat,

perkembangan konsep Low Cost Carrier
(LCC) atau penerbangan biaya murah,
membuat transportasi udara menjadi pilihan
utama orang dalam melakukan perjalanan.
Posisi geografis Indonesia yang
merupakan negara kepulauan membuat
pengembangan kota bandara (aerocity)
memiliki prospek yang sangat bagus di
Indonesia. Hal tersebut ditunjang oleh
tingkat mobilitas penduduk menggunakan
pesawat terbang lebih tinggi dibandingkan
negara lainnya yang bukan kepulauan. Oleh
karena itu, kualitas infrastruktur bandara
di tiap wilayah harus secara kontinyu
ditingkatkan. Di negara-negara maju yang
berada di Benua Eropa, konsep aerocity
bukanlah hal baru.
Di Incheon, Korea Selatan, misalnya,
aerocity mengedepankan pasar komersial
atau bisnis. Incehon Aerocity sedang
dikembangkan dengan semua fitur kota
metropolitan yang modern, mulai dari
daerah ritel, gedung perkantoran diliputi
pusat konferensi dan pameran, logistik dan
fasilitas perakitan teknologi tinggi serta
area rekreasi. Incheon Aerocity punya dua
kutub pertumbuhan, yakni Yeongjong Island
yang fokus pada fungsi perkantoran, hotel,
perdagangan dan pameran fasilitas, logistik,
dan kegiatan pariwisata dan rekreasi.
Kutub kedua, ada di New Songdo City.
Kawasan ini berada di Pulau Songdo yang
merupakan pulau reklamasi. Di kawasan
ini, sudah memiliki lebih dari 15 juta persegi
kantor dan ruang komersial, lebih dari 9.000
tempat tinggal (kebanyakan kondominium),
pusat konvensi, dan pusat kebudayaan.
Kawasan ini juga dikembangkan untuk
menjadi kiblat mode Asia. Seperti kita
ketahui, Korea Selatan sedang gencargencarnya mempromosikan berbagai
kekayaan budayanya, termasuk kultur
musik K-Pop yang saat ini sedang booming
diberbagai belahan dunia.
Hal yang sama juga
diterapkan oleh Belanda.
Distrik Zuidas, yang
berjarak enam
kilometer dari
Bandara
Internasional
Schiphol
dikembangkan
menjadi
kawasan
aerocity yang
sangat modern.
Membangun kawasan

potensi aerocity
sendiri terletak
di kota atau
negara yang
bandaranya
cukup sibuk
terbentuknya
aerocity.
bisnis di Distrik Zuidas merupakan strategi
besar yang dilakukan pemerintah Negara
Kincir Angin itu. Pasalnya, Bandara Schiphol
merupakan salah satu bandara tersibuk di
dunia dan pintu masuk Benua Eropa.
Memang, potensi aerocity sendiri
terletak di kota atau negara yang
bandaranya cukup sibuk. Para pebisnis yang
harus melakukan pertemuan di kota lain
dalam waktu relatif singkat atau beberapa
hari saja, menjadi faktor terbentuknya
aerocity. Mereka yang mengadakan
pertemuan-pertemuan regional ini akan
lebih terbantu jika tidak perlu ke pusat kota
dan hanya beraktivitas di sekitar bandara.
Meeting dan beristirahat di hotel dekat
bandara, misalnya, akan memudahkan
pebisnis untuk bepergian ke daerah lainnya.

Punya Banyak Kawasan
Potensial
Konsep Aero City juga mempunyai
efek domino yang sangat besar bagi
denyut perekonomian suatu wilayah
atau negara. Ambil contoh, di aerocity,

kesibukan pebisnis setelah beraktivitas
membutuhkan tempat beristirahat yang
nyaman. Dibangunnya hotel-hotel dengan
konsep modern tentunya membutuhkan
banyak pekerja. Belum lagi kebutuhan akan
ritel yang terus bertumbuh dan permukiman
bagi para pekerja yang mencari nafkah di
kawasan tersebut. Hal ini akan menciptakan
kawasan mandiri sendiri yang kemudian
disebut aerocity tersebut.
Hal tersebut dibenarkan Director of
Economics and Planning Design PT Aecom
Indonesia, Utami Prastiana. Menurutnya,
kawasan aerocity sangat diminati
perusahaan multinasional. Hal ini karena
aktivitas dan mobilitas staf perusahaan
multinasional di berbagai kota sangat
tinggi. Kalau kantor pusat mereka belokasi
di dalam kota yang notabene jauh dari
bandara, maka akan menyulitkan para staf
untuk mengunjungi kantor pusat mereka di
kota lainnya.
Potensi kota bandara terletak di kota
atau negara yang bandaranya cukup sibuk,
semisal Bandara Soekarno Hatta. "Kantorkantor pusat perusahaan multinasional
seringnya di airport city. Aecom yang
berbasis di Amerika Serikat dan berjumlah
400 kantor di seluruh dunia, banyak yang
berlokasi di aerocity," kata Utami Prastiana.
Menurut Utami, bila mereka mengadakan
pertemuan-pertemuan regional, maka
akan lebih terbantu jika tidak harus ke kota.
Dengan kata lain, mereka hanya beraktivitas
di sekitar bandara.
Indonesia sendiri sebenarnya memiliki
banyak kawasan yang bisa dijadikan
aerocity. Salah satu yang teranyar dan
sedang digodok adalah kawasan Temon
Edisi FEBRUARI 2017
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Pelaksanaan pembangunan
untuk sisi darat dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat dan
pembangunan sisi darat oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hidayat Efendi
Direktur Teknik PT BIJB

yang ada di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY). Diliriknya kawasan itu
sebagai aerocity dikarenakan pemerintah
sedang melakukan pembangunan Bandara
New Yogyakarta International Airport
(NYIA) di Kulonprogo. Dalam Kajian
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Koridor Temon-Wates-YogyakartaPrambanan, wilayah Temon dan sekitarnya
diperuntukkan untuk kawasan aerocity.
Pemerintah Kabupaten Kulonprogo
sendiri sudah bergegas diri dengan
mengagendakan Pembangunan Bedah
Menoreh, yakni menciptakan destinasi
baru wisata melalui peningkatan
konektivitas jalan antara NYIA dengan
Kawasan Strategis Nasional (KSN)
Borobudur di Magelang. Penerapan
konsep aerocity sangat tergantung pada
ketersediaan tanah dan dukungan seluruh

pemangku kepentingan. Dalam konteks
ini pembangunan aerocity di Kulonprogo
adalah benar-benar membangun kota
baru mengingat kawasan di sekitar lokasi
pembangunan bandara NYIA adalah
kawasan perdesaan.
Selain di Temon, DI Yogyakarta,
konsep pembangunan aerocity juga
sedang dikembangkan kawasan Kertajati,
Kabupaten Majalengka Jawa Barat. Di
Kertajati memang sedang dibangun
Bandara Internasional Jawa Barat (BJIB)
Kertajati di area seluas 1800 hektar.
Progres pembangunan fisik Bandara
Internasional Jawa Barat (BIJB) untuk sisi
darat yang pengerjaannya dilaksanakan
oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga
hingga saat ini sudah mencapai sekitar 39
persen.
Direktur Teknik PT BIJB Hidayat Efendi
mengatakan, untuk keseluruhan progres
pembangunan sisi darat dan udara hingga
Desember telah mencapai
sekitar 55 persen.
Karenanya

Sumber Foto:
> ISTIMEWA

target penyelesaian di tahun 2017 dan
pengoperasian bandara pada tahun 2018
diharapkan bisa selesai. “Pelaksanaan
pembangunan untuk sisi darat dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat dan pembangunan
sisi darat oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Barat,” ungkap Hidayat.
Bandara Kertajati sendiri adalah
bandara terbesar dibanding wilayah lain
yang sudah dibangun. Karena bila ditempat
lain lebar runway hanya 40 m, sementara
di Kertajati mencapai 60 m, demikian juga
dengan panjang runwai yang mencapai 4
km dan yang dipergunakan untuk oprasional
sepanjang 3 km. Saat ini landasan pacu yang
sudah dibangun telah mencapai 2,5 km,
sisanya akan dikerjakan menyusul setelah
pembebasan lahan dilakukan. Bandara ini
diklaim menjadi bandara terbesar setelah
Soekarno-Hatta.
Sebagaimana diketahui, Bandara
Kertajati dibangun untuk menggantikan
fungsi dari Bandara Husein Sastranegara di
Bandung. Bandara ini memiliki luas lahan
1.800 hektar dan akan dilengkapi dengan
akses tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan,
juga akses kereta. Luas terminalnya
mencapai 92.000 meter persegi yang bisa
menampung 5-6 juta penumpang.

Empat Zona di Kertajati
Karena nantinya akan menjadi bandara
yang super besar dan modern, pemerintah
berniat mengembangkan kawasan Kertajati
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sebagai Aerocity. Pembangunan Kertajati
Aero City dibagi menjadi empat tahap
yaitu zona industri dan pergudangan,
zona pelayanan umum dan sosial, zona
perkantoran, perdagangan, dan jasa, zona
perumahan, zona ruang terbuka hijau, zona
ruang terbuka biru, zona campuran, dan
marga jalan. Nantinya zona industri dan
pergudangan berada di lahan paling besar
yaitu 1.268 hektar atau 36 persen dari total
luas lahan.
Sementara kawasan perumahan
seluas 241,48 hektar (7 persen). Untuk
zona perkantoran, perdagangan, dan jasa
seluas 259,94 hektar (7 persen). Lahan
ruang terbuka hijau sendiri juga cukup luas
yaitu 982,31 hektar (28 persen), ruang
terbuka biru seluas 99,97 hektar (3 persen),
marga jalan seluas 407,15 hektar (12
persen), zona pelayanan umum dan sosial
seluas 84,56 hektar (2 persen), dan zona
campuran seluas 136,53 hektar (4 persen).
Kawasan industri juga sudah ditetapkan
akan dibangun di bagian utara bandara
yang berjarak cukup jauh dari kawasan
perumahan dan bandara.
Untuk kawasan perumahan akan
diprioritaskan pembangunan hunian vertikal
dengan ketinggian bangunan maksimal
90 meter. Saat ini, untuk tahap awal
pengembangan Aerocity akan dibangun
asrama haji di kawasan permukiman
untuk menampung penampung calon haji
sebelum terbang dari bandara. Rencana
pembangunan tahap I yang menelan biaya
Rp 1,8 triliun sudah hampir dirampungkan.

Setelah groundbreaking, pembangunan
tahap I ditargetkan bisa rampung pada
Desember 2017 nanti.
Belum lagi masuknya dua jalur tol
Cisundawu dan Cikapali serta rampungnya
bendung Jatigede di hulu sungai Cimanuk,
akan membuat wilayah kecil ini wajar
menjadi pusat kota berkonsep aerocity.
Saat ini saja, di Majalengka sudah banyak
sektor industri yang kini terus berkembang
pesat. Saat ini investasi aneka industri mulai
meningkat tajam. Ratusan pabrik tekstil dan
garmen didirikan di Majalengka yang juga
dikenal dengan produk genting.
Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad
Heryawan, kawasan Aerocity Kertajati
itu melebihi luasnya BIJB. "Jadi, luas
aerocity, lebih luas dibandingkan dengan
bandaranya," tuturnya Ia berharap adanya
BIJB bisa dimanfaatkan dengan baik
untuk pengembangan wilayah yang ada
di Cirebon Raya. Menurutnya pemerintah
sudah banyak memberikan jalan untuk
pengembangan wilayah Cirebon Raya,
selain adanya BIJB, adanya Tol Cipali
juga sangat dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat yang ada di wilayah Cirebon
raya.
PT Dirgantara Indonesia sendiri
berencana memindahkan pabrik pesawat
terbang dari Bandung ke kawasan aerocity
Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Direktur
Utama PTDI Budi Santoso mengatakan
rencana kepindahan ini merupakan
permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
pada pihaknya saat rapat terbatas terkait

industri pertahanan. Presiden menilai pabrik
pesawat terbang tersebut sudah tak layak
menempati lokasi saat ini yang terbatas.
Saat ini, PT DI menempati area seluas 50
hektar.
Diakuinya kondisi pabrik pesawat PT DI
di kompleks Husein Sastranegara, Bandung,
saat ini sudah tidak bisa dikembangkan
karena lahan makin terbatas. Karena itu
pihaknya menemui Pemprov Jabar untuk
meminta izin masuk kawasan aerocity
Kertajati. "PT DI pindah dari Bandung, tapi
tetap di Jabar, karena kalau di Bandung
sudah terlalu kecil. Ini atas arahan
Presiden," ujar Budi Santoso. Menurutnya,
rencana kepindahan akan mulai diproses
dari sekarang.
Namun, Budi memastikan
kemungkinan ini bisa terealisasi dalam
2-3 tahun mendatang. Saat ini, pihaknya
masih mengerjakan pesanan pesawat.
“Nanti untuk produksi akan dilakukan
di Kertajati, karena ini sesuai dengan
rencana pengembangan Kertajati juga,”
paparnya. Budi mengatakan aerocity
Kertajati satu-satunya kawasan yang tepat
karena lahannya masih berpeluang untuk
dibebaskan. Menurutnya, Presiden Jokowi
dalam arahannya meminta agar pabrik
PTDI di Kertajati nanti harus memiliki lahan
lima sampai enam kali lipat dari pabrik yang
ada saat ini
Direktur Utama BUMD PT BIJB
Virda Dimas mengatakan peluang PT DI
masuk aerocity Kertajati sangat terbuka.
Pihaknya dalam masterplan aerocity
sudah menetapkan lahan untuk aerospace
park seluas 300 hektare. “Kan sudah kita
siapkan, itu bisa untuk R80, PT DI atau
Comac untuk yang betul-betul serius,”
katanya. Menurutnya lahan seluas
300 hektar sudah cukup bagi industri
pesawat terbang sekelas PT DI ataupun
Regio Aviasi Indonesia (RAI) yang ingin
mengembangkan pesawat R80. ”Nantinya
akan ada beauty contest siapa yang lebih
serius di aerospace. Sampai akhir tahun
kami urus perizinannya,” tuturnya.
Sebelumnya, konsep Aerocity
dijadikan sebagai salah satu siasat PT
Angkasa Pura II yang merupakan pengelola
pelabuhan udara di Indonesia bagian
barat, untuk menutupi sejumlah bandara
yang merugi. Diharapkan konsep ini bisa
mendongkrak keuntungan perusahaan
tersebut. Selama ini keuntungan PT AP II
disangga oleh tiga bandara yaitu Soekarno
Hatta (Cengkareng), Sultan Syarif Kasim
(Pekanbaru) dan Kualanamu (Medan). l
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Berkokok Kembali
di Tahun
Ayam Api

T

anpa terasa dua bulan
sudah kita meninggalkan
tahun 2016. Tahun dengan
shio monyet api ini
menjadi tahun yang berat
untuk bisnis properti. Daya beli masyarakat
merosot tajam dan banyak juga yang
menunda pembelian hunian. Bahkan tak
sedikit yang kemudian menilai bahwa tahun
lalu sudah mencapai dasar siklus.
Kini, masa paceklik telah terlewati.
Banyak yang percaya pasar properti bakal
kembali menggeliat di tahun Ayam Api
ini. Penurunan suku bunga yang dibarengi
program amnesti pajak menjadi sumber
stimulusnya. Investasi di sektor properti pun
diprediksi kembali menggiurkan kembali,
setidaknya dibandingkan tahun lalu.
Mengacu pada data dari Bank
Indonesia. Dalam laporan
bertajuk Survei Harga
Properti Residensial
Triwulan II
2016,
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harga rumah baru di kuartal dua tahun
lalu hanya naik 3,39 persen dibanding
periode yang sama tahun lalu. Angka ini
jelas lebih rendah daripada kenaikan pada
kuartal pertama yang sebesar 4,15 persen.
Untuk apartemen pun tak berbeda. Harga
bangunan jangkung di wilayah Jabodetabek
juga merosot sejak kuartal pertama.
Pada akhirnya, daya beli yang menurun
turut membuat pengembang menunda
peluncuran proyek-proyek barunya
hingga 2017. Tak terkecuali pengembangpengembang besar macam PT Ciputra
Surya hingga PT Intiland
Development Tbk.
"Namun ke
depan

sektor properti bakal menggeliat lagi.
Sejumlah pengembang dari luar negeri
sudah mulai berinvestasi di Indonesia.
Sudah banyak yang melakukan studi, beli
tanah, bahkan sudah ada yang bekerja sama
dengan pengembang lokal," sahut Ferry
Salanto, Associate Director PT Colliers
International Indonesia.
Tak hanya itu, CEO Indonesia Property
Watch, Ali Tranghada, juga mengatakan
bahwa pasar perumahan primer di wilayah
Jabodetabek mulai mengalami peningkatan
positif di triwulan ketiga. Hal ini tampak dari
kenaikan nilai penjualan dan jumlah unit
yang terjual. Tren kenaikan ini, menurutnya,
bahkan sudah terlihat dari kuartal II yang
nilai penjualannya sempat turun 13,3 persen,
kemudian tumbuh 8,1 persen jadi Rp1,16
triliun.
"Pasar perumahan saat ini sudah
di dasar siklus dan bersiap untuk
bangkit lagi," tegasnya.
Kebangkitan properti ini sendiri
tak terlepas dari banyaknya faktor
pendukung. Katalis-katalis positif
itu di antaranya karena
adanya kebijakan
BI dalam

Sumber Foto:
> ISTIMEWA

harga rumah dan tanah di
beberapa lokasi memang mulai
menunjukkan kenaikan meski tidak
terlalu signifikan. Hal ini terjadi
seiring dengan permintaan pasar
yang mulai meningkat.
ALI Tranghada
CEO Indonesia Property Watch

mengerek rasio batas pinjaman atau loan to
value (LTV) atas kredit kepemilikan rumah
(KPR). Dari situ uang muka KPR pun turun
sehingga daya beli masyarakat akan kembali
meningkat.
Selain itu, penurunan suku bunga acuan
BI karena terkendalinya inflasi turut jadi
faktor pendukung lainnya. Saat ini BI 7-day
reverse repo rate ada di level 4,75 persen
setelah terpangkas enam kali sejak awal
tahun. Kemudian faktor lainnya yang tak

kalah berperan tentu saja program amnesti
pajak yang diharapkan bisa mengguyur
likuiditas yang besar.
Masih menurut Ali, harga rumah dan
tanah di beberapa lokasi memang mulai
menunjukkan kenaikan meski tidak terlalu
signifikan. Hal ini terjadi seiring dengan
permintaan pasar yang mulai meningkat.
Apalagi diperkuat juga dengan maraknya
pembangunan infrastruktur seperti jalan tol,
kereta ringan (LRT), serta MRT yang sedang

berjalan. Belum lagi dengan adanya tawaran
bunga kredit hunian yang rendah oleh
perbankan, makin membuat kenaikan harga
kian menjanjikan. Tak heran bila kemudian
banyak yang menilai tahun ini adalah tahun
kebangkitan.

Prospek Investasi
Seperti sudah disinggung sebelumnya,
penjualan untuk rumah tapak sudah mulai
menanjak di kuartal II 2016. Menurut
catatan dari BI, pertumbuhannya mencapai
4,02 persen dibandingkan dengan kuartal
sebelumnya. Angka ini pun meningkat
dari pertumbuhan penjualan selama
kuartal I yang hanya 1,51 persen. Adapun
pertumbuhan tertinggi banyak terjadi di kota
Medan dan Batam.
Direktur, Kepala Riset, dan Konsultan
Savills Indonesia, memperkirakan
pertumbuhan penjualan rumah tapak
pada 2017 ini bakal sebesar 5-8 persen.
Sementara untuk kenaikan harga jual dan
sewa, angkanya di rentang 10-15 persen. Ini
pun masih bisa lebih tinggi lagi di lokasiEdisi FEBRUARI 2017
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lokasi tertentu, termasuk hingga di Bogor
dan Bekasi sekalipun.
Sama halnya dengan pergerakan harga
rumah di Tangerang. Meski belum merata,
ada beberapa titik yang kenaikannya mulai
beranjak sebesar 10 persen, sedangkan
tariff sewanya 6-8 persen. Rumah-rumah
tapak dengan harga sekitar Rp500
juta hingga Rp2 miliar pun sudah mulai
menunjukkan tanda-tanda kenaikan.
“Semua daerah menunjukkan prospek
menarik, tak terkecuali Bodetabek. Sebab
masih banyak orang yang butuh rumah,”
sahut Anton.
Sementara untuk apartemen,
khususnya di Jakarta, saat ini pasokannya
tak lagi kelebihan persediaan. Hal ini tak
terlepas dari terbatasnya jumlah peluncuran
proyek baru yang dilakukan. Data dari
Collier International, total pasokan baru
untuk apartemen hanya 21.224 unit.
Itu berarti lebih kecil dari proyeksi awal
mencapai 26.583 unit. Sudah begitu tingkat
penyerapan apartemen sepanjang kuartal
ketiga pun hanya tumbuh 0,2 persen
daripada kuartal sebelumnya 86,9 persen
atau meningkat 1,23 persen year on year
(yoy). Hal ini pula yang kemudian membuat
pengembang lebih fokus kepada penjualan
sisa proyeknya yang masih dalam proses
pembangunan.
Meski demikian, Ferry tetap optimistis
bahwa tahun ini harga apartemen akan
kembali naik mulai 4-7 persen. Malah
di lokasi-lokasi favorit ekspatriat seperti
kawasan industri bisa naik lebih tinggi
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hingga ksiaran 10 persen. Sedangkan untuk
tarif sewanya juga diprediksi naik walau
hanya di kisaran 6-8 persen. “Harga sewa
ini memang tetap harus diperbaiki. Kalau
harga jual naik terus tapi tidak dibarengi
harga sewa atau imbal hasil, ya belum bisa
menghasilkan pendapatan sesuai harapan,”
jelas Ferry.
Maka dari itu, lokasi lagi-lagi menjadi
penentu besar kecilnya potensi investasi
apartemen. Kawasan yang infrastruktur dan
fasilitas pendukungnya sudah memadai
seperti rumah sakit, sekolah internasional,
hingga pusat perbelanjaan, maka jaminan
akan kenaikan itu tentu lebih besar. “Untuk
Jakarta, wilayah Jakarta Selatan masih
punya potensi besar. Sedangkan untuk kota
penyangganya, daerah Cikarang cukup
besar,” sambungnya.
Lalu bagaimana dengan ruko? “Suplai
ruko tidak pernah over. Kalaupun ada ruko
yang kosong, sebenarnya itu sudah ada
yang mengisi. Nanti lama-lama juga terisi.
Lihat saja Kelapa Gading, daerah sejuta ruko
sekarang sudah terisi,” sahut Anton.
Ia menambahkan ruko saat ini juga
menjadi pilihan investasi paling menarik
selama letaknya masih berada di dekat jalan
raya dan hunian, terlebih bila daerahnya
juga dilalui transportasi umum. Malah
imbal hasil dari sewa untuk ruko di sekitar
Bodetabek saja sekitar 5 persen dengan
nilai jual di bawah 5 persen. Namun yang
jelas tahun ini menjadi tahun yang tepat
untuk membeli properti karena nilai jualnya
masih belum tancap gas kencang. l
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Dimulai dari
Taman Kota
32
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S

iapa yang tak ingin tinggal
di daerah yang sejuk,
segar, dan dipenuhi
tumbuhan-tumbuhan
hijau? Siapa yang juga tak
ingin setiap pagi atau sore
bisa bermain bersama putra-putri di taman
pada akhir pekan?
Ruang Terbuka Hijau (RTH) memang
masih menjadi masalah, utamanya di
kota-kota besar. Ketersediaannya tak
sebanding dengan giatnya pembangunan.
Akibatnya pun berdampak meluas—dan

salah satu ancaman terbesarnya adalah
banjir. Mirisnya lagi, saat kesadaran akan
pentingnya RTH mulai tumbuh, lahan yang
bisa dimanfaatkan untuk itu sudah kian
tipis.
Salah satu dari sekian kota besar
di Indonesia yang punya masalah
akan itu tentu saja Jakarta. Gencarnya
pembangunan di Ibu Kota membuat
Kota Metropolitan ini seakan melupakan
pentingnya peran RTH. Hanya saja tidak
tepat rasanya jika menyebut Jakarta tanpa
ruang terbuka hijau. Bahwa memang

jumlahnya masih kurang itu benar adanya.
Namun Pemerintah terus berupaya untuk
menambah jumlah RTH untuk memenuhi
kebutuhan warga sekitarnya.
Salah satu yang menarik adalah
Taman Jagakarsa. Taman seluas 5.981 m2
ini memiliki keunikan tersendiri karena
lokasinya diapit pemukiman padat pada
bagian utara, barat, dan timur, sedangkan
bagian selatannya berbatasan dengan
Sungai Ciliwung sehingga berpotensi
menjadi waterfront garden. Konturnya
sendiri beragam, menurun (slooping) ke

arah sungai sehingga memberikan sensasi
tersendiri.
Taman yang dibangun oleh Dinas
Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta
ini setidaknya bisa menambah kesadaran
akan perlunya RTH. Lantaran didesain
dengan memperhatikan kontekstualitas
sekitar, seperti Sungai Ciliwung, taman ini
bisa menarik perhatian warga untuk datang
dan diharapkan merangsang semua pihak
untuk merawatnya. Bahkan agar menarik
minat warga untuk datang, pintu masuk ke
taman yang berada di Lenteng Agung ini
Edisi FEBRUARI 2017
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dibuat menarik dengan tangga menurun
yang mirip Taman Barito di Jakarta Selatan.
Tak cuma itu, intervensi desain yang
tetap menonjolkan kondisi natural itu
membuat Taman Jagakarsa juga dipenuhi
nuansa suara gemericik air sungai.
Ditambah embusan angin yang menyelinap
lewat celah pepohonan rimbun dan
sesekali diiringi kicauan burung, dijamin
warga Jakarta bisa mendapat relaksasi dari
riuhnya Ibu Kota.
Saat ini Taman Jagakarsa kerap
digunakan warga untuk menjadi tempat
silaturahmi dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Dengan adanya fasilitas olahraga, tempat
bermain anak, jalur refleksi kaki, toilet,
lapangan basket, dan tempat sampah,
membuat taman ini tak pernah sepi setiap
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harinya.
Terlepas dari itu, keberadaan RTH
memang diutamakan berada di jalur
resapan. Selain bisa mencegah munculnya
bangunan liar di sekitarnya, juga menjamin
tetap adanya daerah hijau di daerah
tersebut. Sebut saja seperti Taman Cakung

di Jakarta Timur. Berada di wilayah KBT
(Kanal banjir Timur), Taman Cakung kini
sudah dapat digunakan masyarakat umum.
Taman seluas 1.663 m2 ini pun dilengkapi
fasilitas bermain bagi anak-anak dan
fasilitas olahraga untuk orang dewasa.
Adanya fasilitas anak-anak di RTH
juga tak terlepas dari semakin dikitnya
arena bermain untuk mereka. Saat ini
tak sulit rasanya menemukan banyak
anak-anak yang bermain di depan rumah
mereka, bahkan di gang-gang atau
jalan raya. Mereka tidak salah tentunya
lantaran di usianya, bermain memang
masih menjadi kebutuhan utama. Namun
ketidaktersediaan taman di daerah
dekatnya itulah yang membuat anak-anak
terpaksa bermain di jalan.
Sebelum dua taman baru tadi, Jakarta
sudah lebih dulu diwarnai taman-taman
kota yang punya daya tarik sendiri. Sebut
saja seperti Taman Suropati, taman kota
pertama yang umurnya hampir mencapai
100 tahun. Terletak di pusat kota, tepatnya
di pertemuan antara tiga jalan utama
di kawasan Menteng yakni Menteng
Boulevard, Orange Boulevard, dan Nassau
Boulevard, taman ini jadi favorit anak-anak

Sumber Foto:
> yanindera.files.wordpress.com

Adanya
fasilitas
anak-anak
di RTH juga
tak terlepas
dari semakin
dikitnya arena
bermain untuk
mereka.
muda Jakarta dengan ragam kegiatan.
Taman hijau yang dipercantik dengan
aneka patung karya para seniman Asia
Tenggara ini pun kerap menjadi tempat
olahraga, utamanya jogging.
Tidak jauh dari situ, ada lagi Taman
Menteng. Taman yang punya ciri khas
dengan rumah kacanya itu bahkan
disebut-sebut sebagai central park-nya
Edisi FEBRUARI 2017
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Jakarta layaknya di New York. Terlepas dari
sejarahnya yang menggantikan Stadion
Menteng, taman terbuka hijau ini telah
menyuplai udara segar bagi kawasan
sekitarnya. Fasilitas yang ada pun terbilang
cukup lengkap, mulai dari lapangan futsal,
basket, taman bermain anak, dan tak
ketinggalan area parkir.
Selain itu, sempatkan juga untuk
mampir ke taman-taman lain seperti
Taman Situ Lembang, Taman Ayodya,
Taman Cattleya, Taman Langsat, dan
Taman Prasasti yang punya karakteristik
berbeda. Warna-warni aneka taman itu
menunjukkan bahwa RTH sekalipun bisa
dimaksimalkan menjadi objek wisata
jika dikelola dengan baik. Jadi tak hanya
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memberikan udara segar di tengah
padatnya kota, tapi juga bisa memberi
identitas bagi daerah tertentu.
Salah satu daerah terbuka hijau yang
kemudian bisa dimaksimalkan menjadi
objek wisata bisa dilihat di Bandung, Jawa
Barat. Oleh pemerintahnya, taman-taman
kota di Bandung bahkan bersifat tematik.
Dengan banyaknya taman di sana, selain
mengurangi polusi udara juga sebagai
alternatif wisata murah bagi keluarga yang
ingin jalan-jalan tanpa harus mengeluarkan
biaya.

Sebut saja seperti Taman Vanda,
Taman Pustaka Bunga Cilaki, Taman
Fotografi, Taman Pasupati (Jomblo), Taman
Skateboard, Taman film, Taman Musik
Centrum, Taman Lansia, hingga Taman
Super Hero. Masing-masing taman punya
tema sendiri-sendiri sehingga pengunjung
bisa memilih sendiri mana yang lebih
dibutuhkan dirinya.
Sama halnya dengan di Surabaya.
Taman-taman seperti Taman Bungkul,
Taman Apsari, Taman Mayangkara, Taman
Flora, atau Taman Jayengrono pun tak

pernah sepi didatangi warga di waktu
tertentu. Adanya taman ini pun memberi
jawaban akan kebutuhan ruang hijau di
Surabaya yang begitu gencar pula dalam
pembangunan.
Pemerintah Pusat sudah
mengamanahkan setiap kepala daerah
untuk menyediakan ruang terbuka hijau.
Bentuknya pun tidak melulu taman. Masih
ada hutan kota atau penanaman tumbuhan
tertentu dengan memanfaatkan lahan
warga. Klasifikasi bentuk RTH umumnya
antara lain RTH Konservasi/Lindung dan

RTH Binaan.
RTH sendiri idealnya adalah 40%
dari luas wilayah. Selain sebagai sarana
lingkungan juga dapat berfungsi untuk
perlindungan habitat tertentu atau
budidaya pertanian dan juga untuk
meningkatkan kualitas atmosfer serta
menunjang kelestarian air dan tanah. Ayo
hijaukan kembali kotamu. Rawat yang
sudah ada. Jangan sampai tempat-tempat
seperti ini malah terbengkalai bahkan
kembali berubah fungsi menjadi lahan
bangunan lagi. l
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Sejarah Itu
Menyenangkan

Belajar

Berbagai komunitas menelusuri dan
memperkenalkan sejarah kotanya dengan cara
yang unik. Ikut ambil bagian dalam pelestarian
cagar budaya dan tempat bersejarah.
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A

da banyak
ucapan dari
Presiden
Soekarno
yang masih
menggaung
sampai hari ini. Salah
satunya, jangan sekali-kali
meninggalkan sejarah. Kelak
kemudian lebih dikenal
dengan sebutan Jas Merah.
Entah terilhami dari pidato pada
17 Agustus 1966 itu atau tidak,
seorang pria mendedikasikan
separuh hidupnya untuk
mengkampanyekan
tentang pentingnya
sejarah. Ia mengenalkan
sejarah

melalui beberapa medium di luar ruang
sekolah.
Sejarah dibuatnya tidak seperti
dibayangkan orang: menjenuhkan, tidak
penting, dan tidak ada relasinya dengan
masa kini. Dialah Asep Kambali, ketua dan
pendiri Komunitas Historia Indonesia (KHI).
Asep membuat orang menikmati cerita
tentang sejarah Indonesia sampai detail
lokasi peristiwanya. Sejarah tak lagi dibaca
dalam buku, pelajaran di sekolah, dan filmfilm. Melalui KHI, Ia mengajak masyarakat
mengenal sejarah dengan menyambangi
langsung tempatnya.
Sambil berjalan-jalan, Asep dan temanteman KHI merekontruksi suatu peristiwa
dan tokoh yang terlibat. “Dengan mengenali
sejarah, orang akan makin cinta dengan
republik ini,”terangnya. KHI mengadakan
pendidikan dan pengenalan

sejarah dengan sistem
city tour, seperti
di Kota Tua
Jakarta. Cara
ini efektif
merangsang
minat
masyarakat
untuk belajar
sejarah.
“Kami ingin
membangun
metode yang
menarik dan disukai
oleh anak-anak
muda,”ungkap pria
kelahiran 37 tahun lalu itu.
Sebelum KHI terkenal seperti sekarang,
Asep lebih dulu
mendirikan
Komunitas
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Peduli Sejarah dan Budaya Indonesia
(KPSBI) pada tahun 2003. Pada tahun
2006, barulah KPSBI bersalin rupa menjadi
KHI. Pendirian komunitas ini karena mereka
prihatin dengan generasi muda yang tidak
lagi peduli sejarah dan budaya Indonesia.
Gejala ini ditangkap Asep langsung dari
pengalamannya sebagai mahasiswa
Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Negeri
Jakarta (UNJ). “Dianggap sebagai
jurusan bermasa depan suram,” tulisnya
dalam situs www.komunitashitoria.com.
Ia melihat masih ada celah untuk
menghidupkan kembali gairah belajar
sejarah. Ketika menjadi Ketua BEM Jurusan
Sejarah UNJ, Ia menghelat lomba sejarah
lintas SMA se-Jabotabek, Karawang,
Purwakarta dan Bandung. Panitia membawa
siswa-siswi napak tilas ke museum dan
situs sejarah dalam sehari. Tak dinyana,
para siswa antusias mengikuti acara
itu. Sambutan dan apresiasi datang dari
semua pihak, seperti pengelola museum,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
serta Kementerian Pariwisata.
Namun, acara itu tidak berlanjut pada
kepengurusan berikutnya. Asep tak patah
arang karena sudah melihat potensi besar
dari acara tersebut. Ia pun menggagas dan
menghidupkan KHI untuk turun langsung ke
lapangan. Targetnya, jauh lebih luas: semua
elemen masyarakat tanpa memandang
pendidikan, strata sosial, dan pekerjaan.
KHI merancang metode yang out the book,
seperti city tour, pameran, dan menginap di
lokasi.
Meskipun dananya cekak, mereka
berusaha survive dengan ide ini.
Maklum, saat itu Asep dan anggota KHI

KHI ingin
generasi muda
tidak putus
dengan masa
lalu negeri ini.
KHI memegang
teguh prinsip:
bangsa yang
besar adalah
bangsa yang
menghargai
sejarah.
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lainnya masih
berstatus mahasiswa. Asep sendiri baru
menyelesaikan pendidikannya pada tahun
2007 karena sibuk mengurus KHI. Juga
bekerja sebagai site manajer di Museum
Bank Mandiri, Jakarta. Asep menggunakan
pengalamannya mengelola KHI dalam
menyelesaikan skripsi. Judulnya pun tak
jauh-jauh dari kegiatannya: Peran Komunitas
Historia dalam Memperkenalkan Sejarah
Kota Tua.
Lepas dari kampus, Asep semakin
fokus membangun KHI. Menjaga asa tetap
hidup, KHI berusaha merangkai acara yang
rutin. Dengan cara itu, komunikasi dan
pengenalan sejarah kepada masyarakat
berjalan berkesinambungan. KHI tidak
melulu menjadi guru, mereka terbuka
terhadap masukan dan informasi baru dari
masyarakat. Polanya seperti diskusi.
Tak hanya lapak “kopi darat” yang
digarap. KHI menggarap ruang di dunia
maya. Apalagi pertengahan 2000-an, anakanak muda sedang gandrung berkerumun
di dunia maya. KHI masuk ke sana dengan
membuat blog yang berisi kegiatan dan
tulisan tentang sejarah. Juga membangun
milis komunitas yang mewadahi generasi
muda untuk “kongkow” seputar sejarah.
Dunia maya menjadi arena memperluas
jaringan dan merekrut anggota baru.
Dengan gerakan ini, KHI ingin generasi
muda tidak putus dengan masa lalu negeri
ini. KHI memegang teguh prinsip: bangsa
yang besar adalah bangsa yang menghargai
sejarah. “Kenapa bangsa ini tidak pernah
besar, karena tidak mau menghargai
sejarahnya,”ujar Asep. Ia sangat khawatir
anak muda mengalami amnesia sejarah.
Jika itu terjadi, implikasinya, bangsa ini bisa
hancur.“Tidak perlu membombardir negara
itu, tapi cukup hancurkan ingatan generasi
mudanya,”tambahnya.
Menyadari bahaya itu, KHI semakin
menggalakkan pentingnya pengetahuan

sejarah. Tidak
menjadi pengajar seperti latar belakang
ilmunya, Asep malah jadi “guru keliling”.
Ia menerangkan sejarah dari satu seminar
ke seminar lain di kampus, instansi
pemerintah, dan swasta. Hampir 14 tahun
berjuang, Asep dan KHI kini sudah memetik
buahnya. Gairah masyarakat mulai hidup
kembali untuk berkunjung ke situs sejarah.
Kegigihannya menyebar ke anggota KHI di
seluruh Indonesia.

Transformasi
Berawal dari gerakan civil society, KHI
telah menjadi jembatan bagi masyarakat,
pendidikan, dan bisnis. KHI membuka
berbagai program wisata sejarah dan
tentu saja. KHI menawarkan paket
perjalanan wisata sejarah diberbagai
tempat, terutama kota tua Jakarta. Tak
heran, Asep mendapatkan julukan sebagai
historypreneur dan heritagepreneur
Indonesia. Pengetahuan dan bisnis bertemu
dalam satu wadah, menguntungkan dan
menyebarkan virus pelestarian sejarah dan
situsnya.
KHI sendiri telah berkembang menjadi
komunitas besar. KHI digawangi orangorang dengan beragam latar belakang dan
disiplin ilmu. Di luar pengurus inti sebanyak
30 orang, ada 20 sukarelawan aktif dan 650
orang yang siap turun kapanpun. Belum lagi,
dukungan sejarawan beken sekelas Rusdhy
Hoesein yang duduk sebagai penasihat. KHI
semakin mengukuh diri sebagai komunitas
yang konsen dan tidak main-main dalam
melestarikan sejarah.
Komunitas ini melebarkan sayapnya
dengan masuk ke dunia bisnis. Banyak
instansi pemerintah, lembaga pendidikan,
dan perusahaan yang menjalin kerja sama
untuk mengadakan wisata sejarah. Mereka
tertarik karena KHI menawarkan tiga konsep

ini: rekreasi, mendidik, dan menghibur.
Sejarah dalam balutan rekreasi
memudahkan masyarakat mengingat
informasi yang disampaikan. Program KHI
menjungjung tinggi nilai pendidikan agar
masyarakat memperoleh kemampuan
kognisi dan afeksi. Selain itu, menumbuhkan
perilaku jiwa yang kritis-analisis. Sejarah
di ruang kelas dinilai menjenuhkan, maka
perlu cara-cara yang menghibur dan
menyenangkan. Gairah masyarakat secara
perlahan tumbuh. KHI tak hanya mengejar
uang dari paket yang ditawarkan, tapi
menjadikannya sebagai lahan kaderisasi.
Program KHI, antara lain, wisata
Kota Tua 1-3, Wisata Senja dan Malam
di Kota Tua, Jejak Arab di Batavia, China
Town Journey, Maruda Jejak si Pitung,
Independency Day Trip, Tour De Busway,
Historical Island Adventure, Night @
Museum, Jakarta City Tour, dan Heritage
Event. Tarif mengikuti program itu bervariasi
mulai dari Rp150.000 hingga Rp350.000
per orang. Peserta dijamin puas dan pulang
dengan banyak pengetahuan
baru.

KHI mempunyai
banyak pemandu berpengalaman,
pengetahuan luas, dan mendalam tentang
sejarah. Tentu saja, perjalanan itu sangat
atraktif, menyenangkan, dan memberikan
pengalaman baru menikmati wisata.
Menawarkan paket bukan berarti KHI
mengubah paradigmanya menjadi bermotif
ekonomi. “Kami bukan perusahaan jadi tidak
punya target tertentu,”tutur Asep.
Setiap paket punya keunikan masingmasing. Misal China Town Journey, peserta
akan diajak merekontruksi perjalanan
keturunan Tionghoa di kawasan Kota. Titik

awal wisata ini dari museum Fatahillah
menuju Pasar Asemka, Pasar Patekoan,
SMA 19 Cap kau, Jalan Toko Tiga, rumah
keluarga Shouw, Kelenteng Toa Sai Bio,
Kelenteng Jin De Juan, dan Pasar Pancoran.
Perjalanan sejauh enam kilometer itu dapat
ditempuh dengan jalan kaki atau bersepeda.
Pemandu akan menjelaskan sejarah,
tokoh, dan peristiwa terkait kehidupan
warga Tionghoa. Di rute itu terselip
kunjungan ke sebuah rumah. Ternyata, salah
satu anggota keluarganya, Shouw Siauw
Tjong, dikenal sebagai orang kaya yang
memiliki jiwa sosial tinggi. Ia mendirikan
sekolah dan kerap menolong masyarakat
lokal. Sampai saat ini, rumah itu masih
mempertahankan gaya arsitekturnya.
Semakin berkembangnya KHI, maka
peserta tidak hanya masyarakat Jakarta.
Mereka yang berasal dari luar tentunya
membutuhkan penginapan. Tak heran, ada
beberapa penginapan yang menggandeng
KHI. Wisata dan penginapan sudah seperti
simbiosis mutualisme.
Kebanyakan pelancong
memilih wisata
sejarah Kota Tua.
Mereka bertamasya
mengunjungi museum
Fatahillah, Bank
Indonesia, Bank
Mandiri, dan Seni
Rupa.
Di luar itu, KHI
kerap menggelar
pemutaran
film, pameran,
menginap di
museum, dan
museum week.
November
tahun lalu, KHI
menghelat drama
Musikal Katulistiwa
yang menceritakan perjuangan pahlawan
nasional di Teater Djakarta. Ada juga
Museum Week yang temanya berubah
setiap tahunnya, salah satunya tentang
jalur perdagangan rempah. “Kemasannya
harus seperti itu agar sejarah makin
disukai,”ungkap pria asal Cianjur itu.

Bukan Hanya Jakarta
Era kolonial meninggalkan banyak
tempat berarsitektur Eropa. Tempattempat ini yang kini jadi destinasi wisata
di kota-kota besar. Di Bandung, Pemkot
menggandeng Komunitas Eco Transport dan
Aleut dalam mengemas wisata sejarah. Dari

empat paket yang ditawarkan, hanya Sepeda
Jejak Sejarah Soekarno dan Kota Bandung
yang akan bersentuhan dengan gedung
tua. “Mengunjungi tempat yang pernah
disinggahi dan dibangun Presiden Indonesia
Pertama itu,”ujar Kadishub Kota Bandung,
Didi Ruswandi.
Kegiatan Komunitas Aleut biasanya
mengunjungi tempat bersejarah, seperti
Gedung Merdeka, Gedung Sate, Indonesia
Menggugat, Stasiun Pusat Kereta Api,
Jaarbeurs, Museum Sri Baduga, serta Goa
Belanda dan Jepang. Komunitas ini sudah
berdiri sejak 11 tahun lalu dan anggotanya
sudah lebih dari 100 orang. Mereka ingin
membangkitkan rasa cinta baik warga
asli maupun pendatang kepada Kota
Bandung. “Setelah cinta, pasti lebih menjaga
kotanya,”ujar koordinator Komunitas Aleut,
Arya Vidya Utama.
Di Kota Semarang, ada Komunitas
Lopen yang didirikan pada Desember
2012. Nama lopen dicomot dari Bahasa
Belanda yang artinya jalan kaki. Komunitas
ini memang selalu berjalan kaki dalam
menelusuri tempat bersejarah. Tidak
sekadar kumpul-kumpul, mereka punya
struktur organisasi yang jelas dan terbagi
dalam tiga divisi. Ada divisi riset yang
bertugas mencari informasi tempat
bersejarah yang belum diketahui publik.
Divisi business development bertugas
mengurus merchandise dan keuangan.
Terakhir, divisi public relation yang
mengurusi hubungan dan kerja sama Lopen
dengan pihak luar.
Komunitas ini memiliki kegemaran
blusukan. Kegiatan yang pernah dilakukan,
seperti wisata warisan karsten. Ir Herman
Thomas Karsten dikenal sebagai arsitek
yang membangun Kota Semarang.
Mercusuar yang lahir dari tangan dinginnya,
antara lain, Gedung Kesenian Sobokartti,
Kantor Semarangsche Handelsvereeninging,
dan Kantor Asuransi Jiwasraya (dahulu
Nederlandche Indische Lifrente
Levensverzekering Maatschappij).
Anggota Lopen, Yogi Fajri, mengatakan
ketika blusukan komunitas ini akan
menjelaskan fungsi suatu tempat, seperti
Benteng Willem I Ambarawa. Benteng
ini, katanya, merupakan pertahanan
utama dan terkuat Kerajaan Belanda di
Pulau Jawa. Ia mengajak warga Semarang
untuk menelusuri jejak-jejak sejarah.
Hal ini dilakukan agar mereka lebih
mengenali identitasnya sebagai warga
Semarang. “Lebih menghargai sejarah dan
budaya,”pungkasnya. l
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Kesuksesan Susi Susanti

di Bidang Olahraga dan Bisnis
Salah satu kebanggaan yang pernah dimiliki
Indonesia adalah prestasi seorang bintang, ratu
bulu tangkis bernama Susi Susanti. Susi adalah
pemain bulu tepok putri paling melegenda di
seluruh jagad Indonesia. Selain menjadi legenda
dalam bulu tangkis, bersama suaminya Alan
Budikusuma yang juga kampiun tunggal putra,
pasangan ini sukses dalam mengelola bisnis
peralatan olahraga.

S

usi Susanti hari ini
tepat berusia 46 tahun.
Perempuan kelahiran
Tasikmalaya ini sudah 19
tahun pensiun dari dunia
yang membesarkan namanya, bulu tangkis.
Hampir dua dekade, Susi meninggalkan
dunia tepok bulu, namun hingga saat ini
belum yang bisa melampaui atau bahkan
menyamai prestasinya. Kiprah Susi kala
masih aktif bermain sebagai pebulutangkis
memang tidak perlu diragukan lagi.
Sederet prestasi di kancah nasional
dan internasional telah diperolehnya.
Bahkan, hingga kini belum ada yang dapat
menyamakan prestasi terbaik Susi sebagai
pebulutangkis tunggal putri, yakni merebut
medali emas di Olimpiade Barcelona 1992
silam. Hingga kini, namanya tetap terus
disebut sebagai pebulutangkis dengan
prestasi terbaik yang dimiliki Indonesia.
Susi sendiri mengaku seperti galau
bila sampai saat ini masih dianggap
pebulutangkis tunggal putri terbaik yang
pernah dimiliki Indonesia saat ini. Pasalnya,
dia sudah lama meninggalkan dunia
tersebut. Selain itu, banyak generasi muda
pebulutangkis Indonesia yang seharusnya
jauh melebihi prestasinya. ”Senang dan
bangga tentunya masih ada. Tapi jujur saja,
saya merasa lebih banyak sedihnya karena
sejauh ini belum ada lagi pebulutangkis
tunggal putri yang bisa bersaing di tingkat
dunia," ucap Susi
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Saat ini posisi tunggal putri Indonesia
tertinggal jauh dari tunggal putri negara
lainnya. Bukan hanya dari negara China yang
selama ini jadi kekuatan utama tunggal putri,
melainkan juga tunggal putri dari negara
lainnya. Jepang punya sejumlah tunggal
putri muda macam Akane Yamaguchi dan
Nozomi Okuhara, India memiliki Saina
Nehwal dan P.V Sindhu, Thailand punya
Ratchanok Inthanon, dan Spanyol pun
bahkan kini memiliki pebulutangkis yang
pernah menjadi juara dunia, Carolina
Marin.
Susi menilai, situasi semakin sulit
bagi Indonesia karena tunggal putri
yang merajai bulutangkis dunia saat
ini masih berusia muda sehingga
dominasi mereka bisa berlangsung
dalam waktu lama. "Memang
benar situasi saat ini cukup sulit
bagi Indonesia, namun karena hal
itulah Indonesia harus bekerja keras
membentuk bibit-bibit tunggal putri yang
mampu bersaing di level dunia," katanya.
Ia sendiri tidak bisa memastikan kapan
Indonesia akan kembali memiliki pemain
level dunia. ”Yang perlu kita lakukan adalah
terus bekerja keras dan mendukung para
pebulutangkis Indonesia."
Sedikit melongok ke belakang, Susi
masuk ke pelatnas pada tahun 1986. Pada
>> SUSI SUSANTI
MANTAN ATLIT BULUTANGKIS

tahun yang sama, komet Halley terlihat
melintasi bumi. Sejak Susi masuk pelatnas,
bakat besarnya sudah terlihat dan terus
terasah sehingga akhirnya Susi merebut
banyak gelar bergengsi mulai dari Juara
Dunia, Juara All England, hingga Juara
Olimpiade. Susi jadi yang terhebat, bukan
hanya di Indonesia, melainkan juga di
generasinya.

Nomor putri Indonesia pun memasuki
periode keemasan, termasuk lewat
keberhasilan Indonesia memenangi Piala
Uber pada tahun 1994 dan 1996. Setelah
era Susi selesai, tentunya Indonesia tak
ingin menunggu 76 atau 75 tahun lagi usai
tahun 1986 untuk menunggu kehadiran
bintang bulutangkis berikutnya, seperti
halnya warga bumi harus menunggu tahun
2061 atau 2062 untuk bisa kembali melihat
komet Halley.
Kini, Susi mempunyai tanggung jawab
besar pada masa depan bulu tangkis
nasional. Susi kini ditunjuk sebagai Kepala
Bidang Pengembangan dan Prestasi
(Kabidbinpres) Persatuan Bulutangkis
Seluruh Indonesia (PBSI). Susi mendapat
kepercayaan masuk dalam barisan
kepengurusan PBSI yang baru di bawah
Ketua Umumnya, Wiranto. Posisi yang saat
ditempati Susi sebelumnya juga ditempati
mantan mantan pebulutangkis Indonesia
lainnya, Rexy Mainaky.
Wanita kelahiran 11 Februari 1971 itu
pun menceritakan awal mula dirinya dapat
dipercaya oleh Wiranto untuk menempati
jabatan startegis di PBSI tersebut. “Saya
bertemu dengan orang-orang kepercayaan
Bapak dan memang Pak Wiranto tidak
meminta secara langsung. Ada orangorang yang menilai dan memantau
orang-orang yang dianggap cocok, lalu
mungkin Pak Wiranto mengecek dari segi
pengalaman juga dan banyak hal lain. Dari
masukan-masukan banyak orang, akhirnya
keluarlah nama saya,” ujar Susi.
Menduduki jabatan sebagai
Kabidbinpres baru PBSI, diakui Susi
bukanlah hal yang mudah. Istri Alan
Budikusuma tersebut menyadari berbagai
beban yang harus dipikulnya untuk
mempertahankan dan meningkatkan
prestasi bulutangkis Indonesia di kancah
dunia. "Sama seperti jadi pemain, saat
menang ada pujian prestasi dan saat kalah
ada kritikan dan caci maki. Pengalaman
saya jadi atlet membuat saya tahu
konsekuensinya. Yang pasti kerja keras,
karena ini kan team work ada direktur
pelatnas, pelatih dan pemain yang jadi
ujung tombak," jelas pemilik nama lengkap
Lucia Francisca Susi Susanti ini.

Pebisnis Sukses
Sebelum menjadi Kabidbinpres di PBSI,
Susi bersama suaminya Alan menggeluti
sejumlah bisnis. Salah satu yang cukup
sukses ditangani pasangan ini adalah bisnis
peralatan olahraga khususnya raket bulu

tangkis yang diberi nama Astec. Bisnis
tersebut sudah dijalani sejak tahun 2002,
dan semakin berkembang. Astec sendiri
merupakan singkatan dari Alan-Susi
Technology. Transformasi Susi Susanti dan
Alan Budikusuma dari atlet ke pengusaha
bukannya tanpa tantangan. Namun karena
keduanya terbiasa melewati pertandingan
berat dan sulit, bisnis Susi dan Alan
berhasil dikelola secara profesional.
Sebagai usaha untuk mempromosikan
produknya tersebut, Susi dan Alan
banyak menyelenggarakan turnamen
bulu tangkis, baik di kelas anak-anak
maupun kelas dewasa. Dengan titel Astec
Terbuka, pada tahun 2005 Susi dan Alan
menyelenggarakan turnamen bulu tangkis
bagi anak-anak dan dewasa. Tentunya
tujuan utama dari diselenggarakannya
turnamen ini untuk memacu munculnya
bibit muda pebulutangkis Indonesia
yang dapat berprestasi di masa depan.
Disamping yang tidak kalah pentingnya
menjadi media promosi bagi produk raket
produksi perusahaan Susi dan Alan.
Di tahun 2009, Astec Terbuka di
kategori dewasa sukses terdaftar di dalam
kalender Federasi Bulutangkis Dunia
(BWF). Dan tidak itu saja, sebagai bentuk
komitmen terhadap kemajuan bulu tangkis
Indonesia, Astec telah menjadi sponsor
bagi salah satu klub bulu tangkis pencetak
para pebulutangkis dunia dari Indonesia.
Setelah semakin maju bisnisnya di dalam
negeri, Susi dan Alan mulai menjajaki pasar
luar negeri dengan mempunyai agen di
Malaysia, Fillipina, Brunei, Prancis, dan juga
Vietnam. Di Vietnam mereka mendirikan
cabang dengan menggunakan bendera PT
Astindo Jaya Sport.
Disamping raket, saat ini merk Astec
juga bisa memproduksi sepatu olahraga,
dan mempunyai kerjasama dengan

Sumber Foto:
> http://i1.wp.com/

berbagai instansi baik pemerintah maupun
swasta dalam menyelenggarakan berbagai
Turnamen Bulutangkis di dalam negeri.
Sebuah contoh bagi para atlit yang lain,
untuk tidak selalu mengandalkan bantuan
dan belas kasihan pemerintah. Bahwa
ketika kehidupan setelah pensiun dari
menjadi atlit bisa direncanakan dengan
matang, maka masa depan yang tetap
cerah dapat digapai oleh para atlit.
Sebelum memulai berbisnis jaringan
peralatan olahraga, pasangan ini sudah
menginvestasikan uang yang didapatnya
dari menjuarai berbagai turnamen untuk
membeli tanah, apartemen, ruko, atau
rumah yang bisa dikontrakkan. ”Setelah
uang dari investasi properti itu terkumpul
sedikit demi sedikit, baru kami memulai
usaha Astec,” katanya. Munculnya ide
untuk Astec, kata Susi, itu pun tidak
langsung dan instan. Mereka sempat cobacoba usaha di bidang lain.
Alan, kata Susi, yang menyukai
otomotif, pernah mencoba usaha dibidang
itu. ”Tapi merasa kurang cocok di situ.
Pernah juga jadi distribusi makanan,
ibu saya punya home industry, tapi juga
belum cocok,” katanya. Sebelum Astec,
Susi juga sempat jadi agen alat olahraga
merek Jepang. Ia merasa bidang itu
mempunyai kecocokan sehingga akhirnya
memutuskan untuk buka bisnis sendiri.
Selain menjalankan bisnis Astech, ia
juga membuka usaha pusat refleksi dan
pijat khusus olahraga bernama Fontana
(bersama Elizabeth Latief). Saat ini Fontana
sudah memiliki tujuh gerai di Jabodetabek.
Saat ini, pasangan Susi dan Alan dikaruniai
tiga orang anak, yakni Laurencia Averina,
Albertus Edward dan Sebastianus
Frederick. l
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1. Sri

Mulyani

Menteri
Keuangan

Dapat
Ucapan
Valentine
dari
Anggota
DPR
Ada yang menarik dalam rapat kerja
(raker) antara pemerintah, Bank Indonesia
(BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
dengan Komisi XI DPR RI Februari ini.
Tepat pada tanggal 14, salah seorang
anggota Komisi XI memberikan ucapan
Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang
kepada Menteri Keuangan (Menkeu),
Sri Mulyani Indrawati. Praktis suasana
rapat pun mendadak mencair setelah
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi
Nasional Demokrasi (Nasdem), Johnny G
Plate mengatakan hal itu saat gilirannya
menanggapi pertanyaan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian,
Darmin Nasution.
Johnny mengatakan bahwa bulan ini
penjualan cokelat, bunga, dan merchandise
valentine day meningkat. Johnny yang
mengenakan batik pink pun lantas
mengucapkan selamat hari valentine
kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan
wanita-wanita yang hadir dalam rapat.
Spontan saja Sri Mulyani tersenyum.
Bahkan sampai memberi tepuk tangan
meski tahu bahwa apa yag disampaikan
Johnny tentu hanya sekadar mencairkan
suasana rapat mengenai Kredit Usaha
Rakyat (KUR) tersebut.
Terlepas dari itu, meningkatnya
penjualan cokelat dan bunga di event
Valentine setidaknya memang fakta
adanya. Saat ini pengusaha cokelat dan
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bunga memang kian menjamur lantaran
prospeknya menjanjikan. Adanya KUR pun
dapat membuka peluang besar bagi banyak
pelaku usaha kecil yang ingin membuka
bisnis cokelat atau bunga.
"Dari sisi jumlah peserta atau
peminat yang begitu banyak. Kalau
dewan berkunjung ke lapangan pasti
akan menemukan yang belum dapatkan
kredit. Karena memang faktanya jumlah
permintaan jauh lebih banyak dari pada
yang disediakan," sambut Sri Mulyani
selepas rapat. l

2. Emil

4. Disha

Elestianto
Dardak

Patani

Artis

Bupati Trenggalek

Rumah
Cokelat
dari
Trenggalek
Berbagai upaya terus dilakukan
daerah-daerah di seluruh Indonesia
untuk memajukan sektor pariwisatanya.
Kabupaten Trenggalek di Jawa Timur,
misalnya. Belum lama ini telah ada sebuah
destinasi wisata baru yang menarik untuk
berbagai kalangan. Rumah Cokelat, sebuah
kawasan wisata yang lain daripada yang lain.
Bupati Trenggalek, Emil Elestianto
Dardak, mengatakan objek wisata
yang berada di Jalan Raya KaranganDongko, Kecamatan Karangan tersebut
menyuguhkan berbagai hal menarik. Mulai
dari kebun mini kakao, proses pengolahan
kakao, hingga wisata kuliner yang berbahan

Valentine
untuk Anakanak
dasar kakao semua ada di sini. "Ini adalah
wisata edukasi, karena pengunjung bisa
lebih dekat untuk mengenal tanaman kakao
hingga proses pembuatan cokelat, mulai
awal hingga akhir," kata Emil.
Secara tidak langsung, Rumah Cokelat
diharapkan bisa membawa dampak positif
pada keberlangsungan perkebunan kakao.
Dengan banyak dikembangkan di wilayah
Trenggalek, suami dari artis Arumi Bachsin
ini berharap sekaligus bisa mendongkrak
produk usaha mikro kecil menengah
(UMKM) yang memanfaatkan kakao
sebagai bahan dasar. “Meskipun kita hidup
di desa, namun tidak kalah dengan yang lain
dan bisa membuat cokelat yang berkelas
juga," ujar Emil. l

3. Natasha

Salah satu selebriti muda Bollywood
yang sedang naik daun, Disha Patani,
lebih memilih merayakan hari Valentine
dengan anak-anak kurang mampu di
India. Menurutnya, kasih sayang tak
hanya untuk pasangan saja, tapi untuk
sesama manusia terutama bagi yang
tidak mampu.
Disha pun mengajak anak-anak
itu berbelanja pakaian di sebuah toko
baju, memberi cupcake, dan balon
warna warni. Baginya, momen ini
adalah momen yang tepat sebagai
salah satu wujud rasa syukur. Ia merasa
berkah yang sudah ia terima ini harus
dibagikan kepada anak-anak yang tidak
seberuntung dirinya. Apalagi banyak
anak terlantar di India yang sudah
harus menghadapi kerasnya kehidupan
jalanan sejak kecil. Hal ini, menurutnya,
harus mendapat perhatian lebih tidak
hanya untuk pemerintah di negaranya
tetapi juga di dunia. l

Wilona

Artis

Masih warna dan makna yang dialami
setiap orang pada saat Hari Valentine.
Perayaan yang diadakan tiap 14 Februari
di seluruh dunia ini pun tidak tanpa kesan
bagi artis Natasha Wilona. Meskipun
menurutnya, tak perlu menunggu tanggal
14 Februari untuk menyatakan kasih sayang
pada orang-orang yang dekat dengan kita.
"Hari Valentine buat aku pastinya
hari kasih sayang di mana kita bisa lebih
menunjukkan rasa sayang kita baik sama
keluarga, sahabat, atau mungkin pasangan.
Ya hari yang spesial lah buat lebih nunjukin

Valentine
dan Cokelat
rasa sayang dan cinta kita," ujar artis cantik
berusia 18 tahun ini.
Meski begitu ia tak jua menampik
bahwa hari itu memang identik dengan
cokelat. Bahkan gadis kelahiran 15
Desember ini sudah sering mendapat
cokelat sejak SMP. “Ya enggak tahu kenapa
di hari Valentine itu lebih banyak dan lebih
bervariasi cokelatnya. Terus kemasannya
juga lucu-lucu, semuanya bertema
Valentine jadi banyak orang pasti suka,”

ujarnya.
Terlepas dari itu, menurutnya, hal
ini berarti bisa jadi kesempatan bagi
pengusaha cokelat untuk mendatangkan
keuntungan lebih. Kuncinya ia harus bisa
menawarkan kemasan dan tampilan yang
menarik, di samping promosi harga yang
juga menarik. Pasalnya zaman sekarang
cokelat tak lagi menjadi pilihan utama.
Masih ada bunga, kartu ucapan, atau
bahkan kue-kue dan makanan lain. l
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Eksotisme
Taman Vertikal

S

Selain cantik
dan sarat
seni, taman
vertikal
merupakan
jawaban dari
keterbatasan
lahan pada
rumah Anda.

umah kecil dalam kaveling
yang juga sempit memang
telah menjadi tren hunian
saat ini. Terlebih di perkotaan
dengan segala keterbatasan dan mahalnya
lahan. Namun apa dengan begitu kita tidak
bisa memiliki taman di rumah?
Keberadaan taman tentu bukan sekadar
gaya-gayaan atau pemuas hati yang hobi
dengan tanaman. Bagaimanapun hunian
yang baik, kendati serbaterbatas, harus
tetap nyaman, sehat, dan asri. Taman adalah
salah satu jawaban tepatnya. Namun banyak
juga yang akhirnya terpaksa menanggalkan
taman karena tak cukup lahan.
Saat ada sisa lahan pun, membuat
taman sebenarnya tidak bisa asal-asalan.
Nah, bagi yang lahannya terbatas,
sebenarnya ada trik khusus agar tetap bisa
memenuhi kebutuhan akan penyegar rumah
ini. Jika memang tidak bisa membuat taman
konvensional di area luas, buatlah taman
vertikal. Pilihannya pun beragam, bisa taman
vertical atap atau taman vertikal dinding.
Taman vertikal atap biasanya jadi pilihan
banyak orang yang menyukai tanaman
besar. Pada dasarnya model ini memang
kerap menggunakan tanaman berukuran
cukup besar. Karakter yang dipilih pun rerata
yang daunnya rimbun hingga menjuntai.
Tak sedikit pula yang memilih tanaman

merambat—walau tingkat kesulitan
perawatannya lebih sulit.
Sementara untuk taman vertikal
dinding, pembuatannya lebih sederhana.
Kebanyakan menggunakan media pot
bunga atau semacam tempat khusus nan
menarik seperti botol, kendi, dan lain-lain.
Jadi tanaman yang cocok adalah yang
berukuran kecil. Meski demikian, konsep
pembuatannya tetap sama yakni ditanam
pada media yang ditempatkan di bidang
vertikal.
Pembedanya dengan taman vertikal
atap, konsep vertikal dinding bisa
ditempatkan di dalam ruangan sehingga
bisa dimaksimalkan menjadi taman dalam
rumah. Taman jenis ini biasanya ada di
dapur, kamar mandi atau ruang makan
sebagai pemanis ruangan. Namun bagi
Anda yang menyukai tanaman di dalam
rumah, pastikan dulu sirkulasi di sekitar
taman tersebut sudah baik. Pasalnya hal ini
justru tidak baik bagi kesehatan Anda bila
tidak ditunjang sirkulasi yang lancar.
Sementara vertikal atap lebih umum
berada di luar ruangan (outdoor),
yang berfungsi baik untuk dekorasi di
depan ataupun belakang rumah. Untuk
pembuatannya sendiri, bahan-bahan
yang diperlukan untuk taman vertikal ini
tak terlalu sulit, malah terbilang cukup
mudah. Tahap pertama bisa diawali dengan
menyiapkan frame atau rak, baik beli jadi
atau rancangan sendiri, untuk tempat
menyimpan atau memajang tanamannya.
Variasinya sendiri kini sudah sangat
beragam lantaran sudah mulai banyak juga
orang yang menerapkannya.
Sebagai opsional, Anda bisa memilih
frame dari material baja ringan. Sedangkan

ukurannya bisa menyesuaikan selera,
tergantung luas bidang dinding yang
akan menjadi tempat taman vertikalnya.
Pasanglah pada tembok dengan
menggunakan bolt fisher. Namun ingat,
sisakanlah jarak antara media tanam dan
tembok Anda kurang lebih sekitar 7 cm.
Jangan menempel guna menghindari
tembok jadi lembab dan cepat keropos.
Sebelum itu, pilihlah pot yang tepat
dan tidak berlebihan. Sesuaikan pot
dengan ukuran tanaman yang Anda pilih.
Perhitungkan juga potensi bertumbuhnya
tanaman agar pot Anda nantinya tidak
pecah. Namun pot yang terlampau kecil pun
tidak bagus secara estetika. Jadi ada baiknya
Anda memilih dulu tanaman yang ingin
menghiasi rumah, barulah memilih pot atau
media unik lainnya.
Seiring berkembangnya zaman, inovasi
Edisi FEBRUARI 2017
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Saat ini mulai
menjadi tren
memakai pipa
peralon, botol
air mineral,
bahkan sampai
benda-benda di
luar kebiasaan
macam helm
hingga bekas
alat eletronik.
Sumber Foto:
> ISTIMEWA

media atau wadah tanaman semakin
banyak. Saat ini mulai menjadi tren memakai
pipa peralon, botol air mineral, bahkan
sampai benda-benda di luar kebiasaan
macam helm hingga bekas alat eletronik.
Di sinilah dilihat ide dan kreativitas Anda
dalam membuat taman minimalis vertikal
atau taman gantung yang indah.
Untuk media tanam dalam potnya
pun bisa memilih antara bahan organik
atau anorganik. Contoh bahan yang
organik itu misalnya sabut dari kelapa,
arang kayu, ataupun kompos. Sedangkan
untuk yang berbahan anorganik, ada pasir,
tanah liat, hingga kerikil. Media tanam
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ini tentunya akan juga bergantung pada
jenis tanamannya, apakah bisa tumbuh
di media-media tersebut. Bahkan sedang
berkembang juga ada beberapa orang yang
menggunakan gambut atau grajen atau
sering disebut ampas gergajian kayu yang
disebut-sebut berfungsi untuk menahan air.
Selain itu, perhatikan juga ketahanan
temboknya. Artinya kita juga harus
memastikan tembok yang akan dipasang rak
dan papan penyangga itu benar-benar kuat.
Dianjurkan untuk mengecatnya terlebih
dulu dengan cat waterproofing agar lembab
dan jamur bisa terhindari. Sedangkan untuk
papan penyangganya, gunakanlah bahan

yang cukup kuat namun tak mudah berkarat,
serta yang lentur seperti fiberglass atau
PVC. Pasalnya, alas itu nantinya akan sering
terkena air sehingga rentan karat bila terbuat
dari bahan yang tidak anti terhadapnya.

Memilih dan Merawat
Tanaman
Tahap ini membutuhkan pengetahuan
cukup mengenai tanaman. Tak semua jenis
tanaman akan tumbuh dengan baik hanya
sekadar disiram. Jadi sebaiknya bijaklah
dalam memilih jenis tanaman. Untuk
mengurangi risiko mati dan agar cepat
tumbuh, pilih saja tanaman yang sudah

berakar. Jenis dan ukuran tanamannya
disesuaikan dengan bidang dan ruangan.
Jangan memilih jenis tanaman rimbun
dan besar apabila tempatnya kecil. Selain
itu pilih jenis tanaman yang tidak banyak
memerlukan sinar matahari langsung,
sehingga bisa tumbuh berkembang dan
tidak cepat mati.
Dalam perawatannya, misalnya
penyiraman, bisa dengan dua cara, yakni
konvensional dan sistem pengairan irigasi.
Untuk penyiraman biasa dapat dengan
gayung atau disemprot saja. Sedangkan
untuk sistem pengairan bisa menggunakan
pipa dengan diberi lubang di dekat pot

tanaman. Lengkapi juga pipa itu dengan
keran untuk buka tutup air.
Ada beberapa kriteria tanaman yang
cocok untuk taman vertikal. Sebut saja
seperti Kuping Gajah, Tanduk Rusa, Lili Paris,
Cruptanthus, Kucai, Neoregelia, Lipstik,
Kadaka, Sirih MErah, atau Singonium.
Tanaman-tanaman ini pada umumnya
tidak terlalu besar dan baik untuk nilai
keindahan. Sementara untuk pupuk, kita
bisa menggunakan pupuk humus saja atau
pupuk hijau. Selain itu pupuk kandang pun
bisa dicampurkan pada humus atau pupuk
hijaunya.
Jangan ragu untuk bereksperimen. . l
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Amelia Devita & Nugraha Sugiarta

Mendulang
Sukses dari
Cokelat
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Jika cokelat batangan
saja sudah begitu
digandrungi banyak
orang, apalagi jika
diolah dan dikemas
sedemikan menarik.
Pasangan Devita
dan Nugaha berhasil
membuktikannya dan
sukses meraup omzet
hingga ratusan juta
rupiah. Termasuk saat
bulan Valentine tiba.

S

ekitar setahun yang lalu,
ada yang menarik pada
pameran Galeri Indonesia
WOW di Gedung Smesco
di Jakarta. Di antara banyak Usaha Kecil
dan Menengah (UKM) dengan ragam
produk unik di sana, ada satu bisnis kuliner
yang dinilai memberi inspirasi banyak
orang. Perhatian itu tertuju pada Denu
Cokelat, UKM milik pasangan suami-istri
Amelia Devita dan Nugraha Sugiarta
yang mendapat predikat cokelat rumahan
kualitas bintang 5.
Pada dasarnya, choco crust buatan
mereka ini merupakan paduan antara
cokelat dengan sereal yang dikemas
menarik dalam sebuah botol kaca. Uniknya
lagi, untuk menikmatinya, botol tersebut
harus direbus dulu sekitar 10-15 menit,
sampai seluruh cokelat mencair. Barulah
setelah itu dipadukan lagi dengan wafer,
biskuit, roti, atau semacamnya.
Meski cokelat hangat memang lebih
mantap jika dipadukan dengan beberapa
makanan lain seperti contoh yang
disebutkan tadi, cokelat buatan mereka
tetap bisa langsung dilahap dengan
sensasi kenikmatan di mulut. Rasanya
pun tak kalah jika dibandingkan dengan
merek-merek cokelat lainnya yang sudah
mendunia.

bagaimanapun cokelat
merupakan menu kuliner yang makin
lama makin disukai masyarakat.
Tinggal memberikan aneka
olahan dan variasinya,
cokelat bakal makin
menarik dan menjadi
favorit sehingga begitu
menjanjikan.

Belum
cukup sampai
di situ harga yang
ditawarkan pun
termasuk miring. Bukan
karena rasa, melainkan biaya
produksinya yang memang
cukup efisien. Untuk harganya
sendiri dijual pada kisaran Rp25-75
ribu. Malah bisa didapatkan secara
online pula sehingga kian memberikan
kemudahan bagi pelanggan yang tidak
mempunyai waktu banyak. Kini, keduanya
sudah bisa mendapatkan omzet hingga
Rp150 juta dalam sebulan.

Awal Mula
Apa yang dilakukan pasangan Devita
dan Nugraha ini pada akhirnya memberi
inspirasi banyak orang. Padahal awalnya
keduanya justru bukan pecinta cokelat.
Sang suami, Nunu tidak terlalu suka
cokelat. Sementara Devita memang
menyukai cokelat, hanya saja alergi
membuatnya tidak bisa banyak makan
cokelat. Namun karena cokelatlah mereka
bisa sukses sekarang. Bahkan perlu

diketahui
bahwa
cokelat
pula yang
menyatukan
cinta mereka.
Di samping itu
bagaimanapun cokelat
merupakan menu kuliner
yang makin lama makin disukai
masyarakat. Tinggal memberikan aneka
Edisi FEBRUARI 2017
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olahan dan variasinya, cokelat bakal makin
menarik dan menjadi favorit sehingga
begitu menjanjikan. Hal inilah yang
kemudian membulatkan tekad keduanya
dalam memilih bisnis.
Dengan modal Rp500 ribu, mereka
memulai semuanya pada tahun 2012.
Awalnya cokelat yang disajikan baru
sebatas cokelat custom dengan tambahan
ucapan selamat ulang tahun dan
semacamnya saja. Namun tanpa disangka
ternyata mendapat respons baik dari
pelanggan. Inovasi pun dilakukan terus
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hingga variasi pilihannya kian beragam.
Nah, salah satu inovasi terbaiknya
adalah choco crust yang sudah disebutkan
tadi. Cokelat cair yang memang dinikmati
dari dalam botol kaca atau jar dan
terdiri dari kombinasi bahan cokelat
dan campuran makanan renyah inilah
primadona Denu Cokelat sekarang. Bahkan
kini sudah hadir dalam lima varian rasa,
mulai dari original, biskuit dan cream,
mede, marshmallow, sampai cokelat
chacha. Dari sekian variasi menu Denu,
choco crust menjadi produk yang paling
laris dengan penjualan sekitar 50% dari
total keseluruhan produk.
Popularitas Denu terbilang
berkembang dengan pesat. Media sosial
dan pameran rupanya menjadi andalan
promosi serta penjualan produknya. Selain
itu online memang memiliki beberapa
keunggulan. Pertama tentu saja lebih low
cost. Kedua, mampu menjangkau pembeli
dari semua wilayah.
"Saat ini memang baru buka toko
online. Untuk offline kita belum, masih
home industry di daerah Bandung. Namun
target ke depan tentu membuka toko

Amelia Devita & Nugraha Sugiarta
OWNER CHOCO CRUST
sendiri,” jelas Nugraha. Meski begitu,
katanya menambahkan, Denu Cokelat
sering mengikuti bazaar di beberapa kota
besar.
Layaknya bisnis online lainnya, hal
ini memang menguntungkan pembelinya
yang kebanyakan berasal dari kalangan
muda dan sebagian besar memahami serta
menggunakan teknologi internet dalam
kesehariannya. Sudah begitu pembeli juga
tidak akan kesulitan mendapatkan produk
karena Denu Cokelat memiliki agen-agen
yang tersebar kota-kota di Indonesia.
“Jadi pembeli dari daerah dapat dengan
mudah menghubungi agen resmi Denu
Cokelat untuk mendapatkan produk kami.
Total agen resmi kami sendiri saat ini sudah
sekitar 130 orang yang tersebar di 70 kota
di Indonesia, dengan agen terbanyak di
Pulau Jawa. Untuk reseller dropship sudah
sebanyak 930 orang,” ujarnya lagi.
Nugraha pun masih terus membuka
kesempatan bagi siapa saja yang ingin
menjadi agennya. Dengan minimal

pembelian pertama
Rp2 juta, kemudian
pembelian
selanjutnya Rp1
juta, agen-agennya
ini nanti juga
akan mendapat
diskon sebesar 30
persen. Kini bahkan
produknya ini sudah
dititipkan pada
beberapa toko di
luar Bandung, di
antaranya Jakarta,
Yogyakarta, Surabaya,
Makasar, Palembang, dan beberapa daerah
lain.

Persaingan Ketat
Meski masih nyaman bermain di
online, Nugraha mengaku persaingan
makin ketat dengan kian menjamurnya
pngusaha cokelat custom. Di samping itu,
menurutnya, cokelat custom ini membuat
dirinya kesulitan untuk melakukan branding
terhadap produk lantaran tidak ada ciri
yang melekat di produknya. Berangkat dari
situlah, ia bersama istri mulai mengubah
strategi dengan tidak lagi membuat produk
custom semenjak 2013-2014.
Sedangkan untuk target pasarnya
sendiri, Pembeli Denu Cokelat paling
banyak di kisaran usia 17-35 tahun dengan
15 varian produk. Adapun mayoritas
pembelinya berasal dari Jabodetabek.
“Pembeli yang sudah mencicipi cokelat
kami sebagian besar tidak berpaling karena
kami lebih memilih menggunakan bahanbahan dengan kualitas tinggi. Namun cost
produksi barang memang agak tinggi,”
imbuhnya.
Selain itu, dalam menghadapi
persaingan, utamanya untuk
produk-produk setipe yang
mematok harga
lebih murah,
Denu

Cokelat menjaga
konsistensinya dengan
tidak menggunakan bahan
pengawet. Semua bahan-

bisnis kuliner
memberi
kontribusi paling
besar bagi PDB
nasional pada
tahun 2015 yaitu
sekitar Rp 209
triliun atau 32,5
persen. mengikuti
model yang up
to date.
Ricky Pesik
Wakil Ketua
Badan Ekonomi Kreatif RI

bahan digunakan pun merupakan bahan
yang telah memiliki sertifikat halal. Bahkan
sudah mengantongi sertifikat P-IRT
(Pangan Industri Rumah Tangga) dari
Dinas Kesehatan.
Terlepas dari persaingan yang semakin
tinggi tadi, menjamurnya bisnis-bisnis
baru yang didirikan oleh anak muda
telah memberi sumbangsih besar bagi
perekonomian nasional. Menurut Ricky
Pesik, Wakil Ketua Badan Ekonomi Kreatif
RI, bisnis kuliner memberi kontribusi paling
besar bagi PDB nasional pada tahun 2015
yaitu sekitar Rp 209 triliun atau 32,5
persen. Sedangkan posisi kedua dan ketiga
berturut-turut ditempati oleh industri
fesyen sebesar Rp182 triliun atau 28,3
persen, dan kerajinan sebesar Rp93 triliun
atau 14,4 persen. l
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Mewah dan Nyamannya
BMW Seri 7 Terbaru
Semua atribut
klasik sedan papan
atas; kemewahan,
kenyamanan dan status
terangkum di generasi
teranyar BMW seri 7 ini.
Efisiensi mesinnya pun
kian mumpuni.

S

udah lama mengidamkan
tunggangan yang gagah
dan juga eksklusif? Mobil
yang terlihat mewah,
nyaman, dan mampu
menggambarkan status Anda? Semuanya
ini ada di generasi terbaru BMW seri 7.
Awal Desember lalu pabrikan asal Jerman
ini mengenalkan BMW 730Li sebagai
besutan terbaru mereka. Merek mobil asal
negara yang tim nasional sepak bolanya
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dikenal dengan nama tim panser, ini
memang terkenal dengan kemewahannya.
Apalagi sedan kelas atas BMW Seri 7,
kemewahannya bisa dirasakan luar dalam.
Menariknya, peluncuran sedan flagship
BMW ini disajikan di BMW Production
Network 2, yang dikelola oleh PT Gaya
Motor—sebuah unit bisnis PT Astra
International Tbk, mitra bisnis BMW Group
di Indonesia. “All-new BMW Seri 7 yang
dirakit di Indonesia ini sudah dilengkapi
dengan varian mesin baru, BMW 730Li,”
ungkap Karen Lim, President Director BMW
Group Indonesia. Mobil ini memang dirakit
di Indonesia, tepatnya fasilitas produksi milik
Gaya Motor yang terletak di Sunter, Jakarta
Utara.
Kombinasi dari desain stylish, dinamis,
eksklusif, dan elegan terpampang pada
seri terbaru ini. Alhasil, BMW 730Li
terkesan memiliki karakter otentik dengan
tambahan garis-garis tegas sehingga
hadirkan kepercayaan diri yang dinamis

serta kemewahan yang eksklusif nan elegan.
Di sisi interior, BMW 730Li makin seksi
dengan memiliki kabin yang lapang, desain
kokpit yang terfokus pada pengemudi.
Kenyamanan juga ditunjang dengan material
berkualitas tinggi dengan pembuatan
desain yang akurat, dilengkapi beragam fitur
canggih.
Di Eropa, BMW Seri 7 bisa diparkir pakai
remote atau biasa disebut BMW Display
Key. Namun sejak diluncurkan di Indonesia
pada 2015 lalu Seri 7 belum memiliki fitur
BMW Remote Control Parking itu. Meski
begitu, BMW Indonesia memastikan bakal
menghadirkan fitur itu tahun ini. Hal itu
ditegaskan oleh Vice President of Corporate
Communications, BMW Group Indonesia,
Jodie O'tania. "Untuk ke depannya itu
(BMW Remote Control Parking) akan kita
hadirkan (di Indonesia)," ujar Jodie di sela
BMW Driving Experience Luxurious Journey
di Bandung, Jawa Barat akhir Januari lalu.
Pertimbangannya, kata Jodie, BMW

fokus terhadap inovasi. Menurut dia, fiturfitur semi-otonom akan dibawa segera
ke Indonesia. "Dan juga termasuk parkir
otomatis, itu juga akan kita hadirkan.
Untuk ke depannya kita
akan hadirkan yang
lebih canggih lagi.
Jadi kan enggak
bisa kalau kita
langsung, harus
ada edukasinya,
harus ada
awareness, baru
kita hadirkan
yang lebih
canggih," ujarnya.
Jodie menjelaskan,
fitur parkir pakai
remote ini tak memerlukan
seorang pun yang
berada di dalam
kendaraan. Pengemudi
bisa memasukkan
atau mengeluarkan
mobil dari/ke tempat parkir
menggunakan BMW Display Key.
"Kita mengendalikannya hanya dengan
Display Key. Saya sudah mencoba berkalikali, dan itu aman sekali. Tapi, sekali lagi,
itu hanya bisa maju dan mundur, tidak bisa
belok. Jadi sebetulnya itu untuk lokasi-lokasi
di mana kalau pengemudi mau turun susah.
Jadi tempat sempit juga dia tetap bisa
parkir. Atau di apartemen atau di rumah
yang parkirannya terbatas, untuk parkir dia
tinggal maju mundurkan saja. Dia sudah ada
sensor, jadi enggak akan nabrak mobilnya.
Kalau dia ngebaca ada obyek di depan dia
ngerem sendiri," jelas Jodie.

Menyajikan Kenyamanan
Biarlah fitur tersebut belum tersedia,
pasalnya hal itu tidak mengurangi
kenikmatan berkendara menggunakan
mobil ini. Ini tercermin dari
suasana modern dan mewah
yang bisa dirasakan di dalamnya.
Panel kontrol pada konsol tengah,
sama seperti strip trim interior,
dibingkai permukaan kayu halus
atau aluminium; sementara panel
instrumen dan bagian atas panel
pintu dilapisi bahan kulit halus.
“Untuk menghadirkan rasa nyaman
dan mewah di bagian belakang
kendaraan, semua bahan yang hadir
di The all-new BMW 730Li dipilih
secara teliti dengan keahlian tingkat
tinggi,” jelas Karen.

Masih dari interior, suasana eksklusif
dapat teraplikasi dari ambient light,
ambient highlight, dan panorama glass
roof. Suasana eksklusif ini disempurnakan
dengan desain pencahayaan yang ditata
dengan tepat. Ambient light memberikan
efek pencahayaan yang harmonis. Ada
enam varian warna pilihan berbeda untuk
efek pencahayaan, yang dapat dipilih
pada menu iDrive. Selain itu, terdapat juga
welcome light carpet yang menghasilkan
grafik-grafik pencahayaan yang mencolok di
area masuk/keluar. BMW 730Li juga hadir
dengan panorama glass roof dua bagian,
dengan bagian depan yang dapat dibuka.
Rasanya menjadi penumpang mobil
ini sangat nyaman. Banyak fitur-fitur yang
memanjakan penumpang, khususnya di
kursi baris kedua. Di sandaran tangan di
bagian tengah kursi baris kedua, BMW
sudah menyematkan sebuah komputer
tablet yang bisa dipindahkan. Tablet itu
terbilang serbaguna. Sebab, perangkat
tersebut bisa untuk mengatur preferensi
kabin sesuai keinginan penggunanya. Tablet
itu juga bisa menjadi komputer tablet untuk
browsing, bermain game atau kegunaan
lainnya.
Untuk preferensi kabin, yang bisa
diatur melalui tablet ini antara lain, posisi
kursi penumpang depan dan dua posisi
jok penumpang belakang, mengatur suhu
kabin bagian belakang, cahaya kabin,
sunroof dan tirai hingga fitur hiburan.
Untuk pengatur posisi kursi, jika Anda
duduk di belakang kursi penumpang depan
dan ingin menambah ruang kaki, Anda
cukup menggunakan tablet itu untuk
memajukan posisi kursi penumpang depan
tersebut.
Tapi untuk kursi pengemudi tidak
bisa disesuaikan oleh penumpang melalui
tablet karena menyangkut kenyamanan
pengemudi juga keselamatan penghuni

mobil. Kabinnya sangat senyap. Redaman
suspensinya juga sangat nyaman. Sangat
relaks berada di dalam kabin BMW 730Li
Pure Excellence sebagai penumpang.
Apalagi interior mobil ini juga didukung
oleh material kelas wahid sehingga
menambah kesan mewah.

Mesin Semakin Efisien
Besutan terbaru dari BMW ini
digadang-gadang sebagai ‘driving luxury’
yang sangat efisien. BMW 730Li ini hadir
dengan mesin bensin BMW TwinPower
Turbo empat-sillinder dengan double-vanos,
high precision injection inovasi BMW
Efficient Dynamics, dan transmisi steptronic
delapan-percepatan. Memiliki kapasitas
dapur pacu 1.998 cc, kendaraan ini mampu
menghasilkan output sebesar 258 hp yang
dapat dicapainya pada 4.000 rpm dengan
torsi klimaks 400 Nm di 2.000-2.500 rpm.
Selebihnya, dengan transmisi otomatis
steptronic delapan percepatan, kendaraan
ini dapat melesat dari 0 ke 100 km/h
hanya dalam waktu 6,2 detik. Sedan ini
juga mampu memberikan efisiensi bahan
bakar yang cukup tinggi dengan konsumsi
bahan bakar 17,2 km per liternya. Mobil yang
dibanderol seharga Rp1,699 miliar off the
road ini juga tergolong ramah lingkungan
lantaran emisi karbon dioksida hanya 134
g/km.
Salah satu inovasi yang
menggarisbawahi keunggulan All-new
BMW Seri 7 adalah BMW Display Key. Fitur
ini menawarkan ragam fungsi tambahan
dan unik. Layarnya menampilkan berbagai
data status kendaraan dan memungkinkan
pengoperasian fungsi dipilih melalui touch
display yang terintegrasi. Pengguna bisa
memeriksa status bahan bakar, jangkauan
kendaraan, status sistem penguncian
sentral, jendela dan atap kaca, layanan
pendukung dan waktu, serta dapat
mengendalikan pendingin udara
dari luar kendaraan.
Setidaknya inilah yang
ditawarkan dari seri terbaru
BMW. Pebisnis berbagi sektor
usaha yang ingin tampil
maksimum rasanya pantas
memiliki kendaraan satu ini.
Satu lagi, banyak juga pemilik
Seri-7 yang beralih dari merek
kompetitor, atau bahkan punya
keduanya. Karena, imbuh Jodie,
biasanya orang-orang seperti ini
adalah murni penggemar mobil
Jerman. l
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GADGET

Andalan

Business Traveler

S

iapa bilang komputer
portabel tak lagi punya
peminat? Justru bagi para
business traveler, gadget ini
masih saja menjadi kebutuhan penting.
Melihat adanya peluang ini, pemegang
merek Panasonic pun mengeluarkan
Panasonic Tablet 2 in 1 dengan sistem
operasi Android 6.0 Marshmallow.
Perangkat baru dari keluarga Toughbook
yang punya nama resmi Panasonic FZQ2 ini bahkan dilengkapi dengan full-sized
backlit keyboard yang memungkinkan
untuk dipasang dan lepas dengan mudah.
Terang saja ini kabar baik bagi
pekerja professional yang membutuhkan

Berukuran sepuluh
inci, Panasonic 2 in
1 ini hadir dengan
penampilan yang
tangguh.

K

abar baik untuk pecinta Nokia.
Melalui perusahaan barunya, HMD
Global, ponsel ikonik legendaris
Nokia 3310 akan kembali dibangkitkan.
Hal ini jelas jadi kabar yang mengejutkan.
Apalagi seperti diketahui, ponsel jadul ini

>> Panasonic Tablet 2 in 1
TABLET

perangkat
fleksibel namun
tetap gaya. Apalagi
keyboard tersebut juga tahan
terhadap tumpahan air dan menggunakan
antarmuka nirkabel.
Berukuran sepuluh inci, Panasonic
2 in 1 ini hadir dengan penampilan yang
tangguh. Terdiri dari seri Pro dengan
tambahan software dan kemanan untuk
4G LTE Multicarrier broadband mobile,
plus GPS satelit dan fitur-fitur menarik

Kembalinya Legenda
Ponsel Jadul
pernah diakui sebagai ponsel paling tangguh
di dunia.
Sayangnya, belum
ada konfirmasi lebih
lanjut apakah yang
dikeluarkan itu varian
baru dengan teknologi
lebih canggih atau
justru produksi
ulangnya. Yang jelas
fan berat Nokia tentu
menginginkan ada yang
>> Nokia 3310
HANDPHONE
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lainnya.
Jadi jangan
kaget kalau
Toughbook ini dapat
bertahan di segala medan,
selain juga anti debu, air dan getaran
yang merupakan sumber kerusakan atau
kegagalan yang paling umum. Tablet ini
pun telah mendapatkan sertifikasi dari
pihak ketiga yang independen untuk
memenuhi layar sentuh kapasitif 10-point
800 nit. l

baru. Misalnya seperti munculnya Nokia
3310 Android.
Pada acara peluncuran resminya 26
Februari 2017 dalam event Mobile World
Congress 2017 di Barcelona, Spanyol,
HMD Global melalui akun Evan Blass
mengatakan ponsel yang dikeluarkan
adalah yang biasa dengan fungsi telepon
dan SMS, atau biasa disebut feature phone.
Pembaruannya hanya lebih tangguh dan
lebih irit baterainya dibandingkan Nokia
3310 jadul. Harganya pun cuma berada
di kisaran Rp850 ribuan saja. Nah, sudah
siap bermain game Snake yang paling
fenomenal di masanya itu?. l

BOOK

21 Days to a Big Idea
Penulis: Bryan Mattimore

Buku ini mengajak
para pembaca masuk
ke dalam proses
kreatif.

book

Ide merupakan sesuatu yang sangat
penting dalam proses kehidupan manusia.
Ide yang cemerlang selalu dibutuhkan
saat kita sedang mencari solusi dalam
memecahkan masalah. Apapun jenis
kegiatan, pekerjaan, ataupun usaha
manusia untuk kelangsungan hidupnya,
tidak pernah terlepas dengan istilah ide.
Buku ini mengajak para pembaca
masuk ke dalam proses kreatif. Juga
membantu mereka mengembangkan
konsep bisnis baru yang luar biasa dengan
menginvestasikan waktu kurang dari satu
jam tiap hari. Ini pun merupakan buku yang

menghibur dan mudah untuk dipraktekkan.
Selain itu, buku 21 Days to a Big Idea,
sangat pas untuk para entrepreneurs.
Sebab di dalamnya terdapat ulasan yang
bisa membantu Anda menemukan dan
mengimplementasikan ide-ide besar guna
kesuksesan bisnis. l

Manajemen Turnaround:
Kiat-Kiat Bisnis Terbaik dari
Pengalaman Indonesia
Penulis: Prof. Rene T. Domingo & Kristanto Santosa
SAAT ini berbagai perusahaan di Indonesia
bahkan mancanegara sepertinya tengah
memutar otak mencari cara menghadapi
dan menanggulangi perlambatan ekonomi.
Buku ini bisa menjadi panduan yang
tepat dan up-to-date bagi perusahaanperusahaan, yang dewasa ini berada dalam
lingkungan bisnis yang penuh gejolak dan
penuh ketidakpastian.
Di dalam buku ini, digambarkan
bahwa ketangguhan perusahaan dalam
menghadapi krisis menjadi faktor yang
sangat penting ketika kita melakukan

Di dalam buku ini,
digambarkan bahwa
ketangguhan
perusahaan dalam
menghadapi krisis
menjadi faktor
yang sangat
penting ketika kita
melakukan analisis
fundamental.

Business Adventures:
Twelve Classic Tales from
the World of Wall Street
Penulis: John Brooks.
Kurang lebih sedekade lalu, Bill Gates
pernah bertanya kepada Warren Buffett,
salah satu orang terkaya di dunia dengan
nilai kekayaan mencapai US$67,6 miliar,
soal buku apa yang merupakan favoritnya.
Pemilik Berkshire Hathaway ini lantas

analisis
fundamental.
Tidak selamanya bisnis
berjalan dengan lancar. Kondisi ekonomi
yang memburuk ataupun berubahnya
peta persaingan akan menekan kinerja
perusahaan. Jika manajemen tidak mampu
untuk mengambil langkah-langkah yang
tepat, bukan tidak mungkin perusahaan
akan gulung tikar. Nah, jika Anda hendak
mendeteksi perusahaan yang memiliki
potensi untuk bangkit, buku ini bisa
membantu untuk mengetahui indikasinya. l

menjawab salah satunya adalah buku ini.
Menurutnya, buku tersebut sangat penting
untuk membangun bisnis yang unggul.
Buku ini memang banyak mengupas
soal itu. Satu di antaranya mengenai
faktor manusia dalam setiap bisnis.
Tersirat di sana bahwa produk yang
sempurna pun, kemudian rencana produksi
dan pemasaran, tetap membutuhkan
orang yang tepat untuk memimpin dan
melaksanakan rencana tersebut. Buku
ini pun menjadi media darling karena
merupakan buku panduan bagi para
miliarder. l
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MOVIE

Resident Evil:
The Final Chapter
Sinopsis:
“Inilah akhir dari kisahku,” begitu ucapan Alice, sang jagoan utama dalam saga
Resident Evil yang telah meluncurkan seri ketujuhnya dengan judul The Final Chapter.
Seperti sudah digembar-gemborkan lewat trailer, perjuangan Alice menghabisi Umbrella
Corporation pun akhirnya selesai di sini.
Meski franchise film Resident Evil memang tak sehebat gamenya, tetap saja ekspektasi
versi layar lebar juga ditunggu-tunggu. Apalagi dari judulnya sendiri kian menjual lantaran
tak sekadar cuma aksi membasmi zombie, tapi menyudahi sepak terjang biang keladi
segala kekacauan yang pernah terjadi di muka bumi tersebut. Semua orang tentu ingin tahu
bagaimana cerita pamungkas ini akan berakhir.
Dalam perjalanan, Alice bertemu dengan jagoan-jagoan lainnya yang ternyata masih
mampu bertahan. Termasuk dengan kemunculan kembali Claire Redfield, sahabatnya dulu.
Semuanya lalu bersatu dan saling bahu-membahu menghadapi rintangan demi rintangan
yang dikirim Albert Wesker, sang penjahat utama sekaligus biang kerok Umbrella Corp
yang juga hidup kembali. l
Jenis Film : Action, Horror, Sci-fi					
Produser : Jeremy Bolt, Samuel Hadida, Robert Kulzer, Paul W.S. Anderson
Sutradara : Paul W.S. Anderson				
Penulis : Paul W.S. Anderson
Produksi : Columbia Pictures
Pemain : Milla Jovovich, Iain Glen, ALi Larter, Ruby Rose, Shawn Roberts

Rating :

The Lego
Batman Movie
Sinopsis:
Masih teringat rasanya kelucuan-kelucuan yang ditampilkan dalam film The Lego Batman Movie.
Lupakan gelapnya kehidupan Gotham City. Buang jauh-jauh betapa menyeramkannya Joker. Sebab di film
ini, apa yang biasanya tersaji dalam film-film superhero Batman, tidak ada sama sekali.
Setelah sukses dengan The Lego Movie pada 2014 lalu, kali ini Warner Bros (WB) dan DC
Entertainment kembali merilis film yang menggunakan mainan lego. Rupanya, sukses meraup
pendapatan hingga US$460 juta di seluruh dunia dari film pertamanya benar-benar membuat mereka
ketagihan. Nah, jika biasanya film kedua itu tak sesukses yang pertama, ada pengecualian di film ini.
Dari awal sampai akhir, Anda akan disuguhkan animasi yang sangat apik. Temanya pun ringan, namun tetap menyentuh untuk
ukuran sebuah animasi. Nilai lebihnya lagi, lelucon yang disajikan begitu banyak sehingga membuat penonton benar-benar terhanyut
dalam tawa tanpa henti. Belum lagi dengan celetukan-celetukan Batman yang jarang sekali ditemukan dalam versi film sebenarnya.
Satu lagi, banyaknya karakter yang muncul jelas memberi warna tersendiri dalam film ini. Mulai dari karakter-karakter yang
memang selalu ada di sekitar Batman seperti Alfred, Robin, atau Bat Girl, hingga kemunculan Superman, Green Lantern, dan puluhan
tokoh lainnya yang ikut menyuguhkan kelucuan dengan guyonannya. Gilanya lagi, karakter yang dihadirkan tak cuma yang populer
di ranah DC saja, tapi juga properti milik WB lainnya seperti Sauron (Lord of The Ring), Voldemort (Harry Potter), hingga Kaiju
(Godzilla). l
Jenis Film : Animation, Action, Adventure					
Produser : Roy Lee, Dan Lin, Phil Lord
Sutradara : Chris Mckay				
Penulis : Seth Grahame-Smith
Produksi : Warner Bros. Pictures
Pemain : Will Arnett, Rosario Dawson, Ralph Fiennes, Michael Cera
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Rating :

S

Karena Narsis

ETALASE

Segalanya

iapa tak menyukai
dokumentasi. Sepertinya
sulit ditampik bahwa
masyarakat Indonesia
memang "gila narsis". Muda
maupun tua kerap tak bisa
menolak godaan untuk berselfie atau ber-wefie. Bahkan sekarang
perangkat untuk itu kian banyak dan
variasi, tak terkecuali tongsis (tongkat
narsis) dan tomsis (tombol narsis).

Tongsis Bluetooth
for Android dan Iphone
Tongkat ini dilengkapi tombol yang
terhubung dengan fitur Bluetooth sehingga
bisa dihubungkan ke smartphone. l

n Harga: Rp50.000-100.000

Tongsis Monopod
Holder U
Paling laku di pasaran yang memiliki

tambahan sebuah tempat HP dan bisa
ditekuk sesuai keinginan. l

n Harga: Rp79.000-200.000

Tongsis with
Holder L Jumbo
For Smartphone
UntukHP Anda yang berukuran

n Harga: Rp80.000

Tomsis
Sebuahperangkat berfitur

Bluetooth yang hanya tinggal menekan
tombol dengan satu jari saja. l

besar. l

n Harga: Rp137.000

n Harga: Rp100.000

Tongsis
Monopod Bluetooth Z07-05
Sebuahperangkat berfitur

Bluetooth yang hanya tinggal menekan
tombol dengan satu jari saja. l

n Harga: Rp110.000-120.000

Tongsis
Monopod C-188
Tongsisdengan ketahanan yang

kuat dan elegan. l
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