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“K
ita optimistis per-
tumbuhan penjua-
l a n  p e r u m a h a n 
berkisar 5-10% pada 
2022,” ujar Arvin F 

Iskandar, ketua DPD Realestat Indone-
sia (REI) DKI Jakarta, kepada Investor 
Daily, baru-baru ini.

Arvin menjelaskan, pertumbuhan 
penjualan terlihat dari antusiasnya 
konsumen membeli hunian pascapan-
demi Covid-19. Hal itu dipicu oleh 
adanya gimmick penjualan yang digu-
lirkan oleh para developer.  “Harga 
perumahan masih banyak mendapat 
marketing gimmick dari developer 
sehingga masih murah. Di sisi lain, 
suku bunga juga masih rendah saat 
ini,” papar dia.

Pengamat bisnis properti, Panan-
gian Simanungkalit menyatakan, 
kapitalisasi properti hunian bertum-
buh pada 2022 dibandingkan dengan 
setahun lalu.

“Kapitalisasi penjualan rumah se-
cara keseluruhan pada tahun ini, 
dapat mencapai berkisar Rp 100-105 
triliun,” ujar dia kepada Investor Daily, 
baru-baru ini. 

Angka tersebut, jelas dia, melesat 
berkisar 15-18% dibandingkan dengan 
tahun 2021 yang hanya mencapai Rp 
88 triliun.

Arvin optimistis, saat ini  pertumbu-
han properti di Indonesia masih cukup 
baik. Hal ini dikarenakan investasi 
properti cukup menjanjikan dan memi-
liki perbedaan dibandingkan dengan 
produk investasi lainnya.  

“Saat ini, kondisi didukung oleh 
suku bunga yang rendah dan didukung 
besarnya permintaan pasar peruma-
han residensial tapak oleh end user,” 
ujar Arvin.

Dia menegaskan, salah satu peno-
pang utama pertumbuhan perumahan 
adalah karena masih tingginya per-
mintaan rumah dari kalangan kon-
sumen akhir (end user).

Melihat masih tingginya permintaan 

rumah tapak, PT Metropolitan Land 
Tbk (Metland) gencar memasarkan 
produk di sejumlah proyek. Di Met-
land Cyber Puri, Metland memasarkan 
cluster The Northbend phase 2. Lalu, di 
Metland Puri dipasarkan kavling dan 
hunian cluster Oxalis, serta Metland 
Menteng memasarkan cluster Jura 
tipe Jura 88.

Kemudian, Metland Cileungsi me-
masarkan dua tipe baru dalam cluster 
The Colony dan Metland Transyogi 
Cibubur yang memasarkan cluster 
Samara. Selain itu, Metland   Cibi-
tung segera meluncurkan produk 
terbarunya yaitu cluster Havana pada 
akhir  November 2022. 

“Penjualan rumah untuk dihuni 
cukup baik dan tumbuh, sedangkan 
pertumbuhan pendapatan berulang 
kontribusi terbesar dari Metropolitan 
Mall Bekasi dan Grand Metropolitan 
dan hunian hotel yang meningkat 
pesat dibanding tahun lalu,” kata 
Direktur PT Metropolitan Land Tbk, 
Olivia Surodjo dalam paparan publik, 
baru-baru ini.

Mengutip laporan keuangan Metlad 
per akhir September 2022, emiten 
berkode saham MTLA itu meno-
rehkan lonjakan penjualan rumah 
sekitar 92% bila dibandingkan dengan 
periode sama 2021. Bila semula sekitar 

Rp 317,47 miliar, kini penjualan Met-
land tercatat sebesar Rp 604,14 miliar.

Pertumbuhan itu selaras dengan 
29 emiten yang bermain di segmen 
perumahan. Per akhir September 
2022, ke-30 emiten itu membukukan 
peningkatan penjualan rumah sekitar 
20%, yakni dari Rp 15,93 triliun menjadi 
Rp 19,19 triliun.

Dukungan Insentif
Sepanjang 2015-2022, para pengem-

bang membangun 4,88 juta rumah. 
Dari jumlah tersebut sekitar 62,07% 
merupakan rumah subsidi atau se-
tara 3,03 juta unit, sedangkan sisanya, 
37,93% atau 1,85 juta unit adalah rumah 
nonsubsidi.

Dalam rentang waktu tersebut, pun-
cak tertinggi pembangunan rumah di 
Indonesia terjadi pada 2019, yakni se-
banyak 810.064 unit. Ketika pandemi 
Covid-19 melanda, pembangunan ru-
mah merosot 29,94% pada 2020, yakni 
menjadi 567.494 unit.

Setahun kemudian, pembangunan 
rumah kembali meningkat, yakni 
sebesar 16,96% menjadi 663.755 unit. 
(lihat grafis)

Bagi Panangian, meningkatnya pem-
bangunan dan penjualan rumah dito-
pang oleh sejumlah aspek, termasuk 
insentif dari pemerintah maupun Bank 
Indonesia (BI). 

Dia mengatakan, beberapa fak-
tor penopang utama pertumbuhan 
bisnis properti tahun 2022 adalah 
karena adanya pertumbuhan pen-
yaluran kredit sektor properti yang 
diperkirakan berkisar 10-12%. Lalu, 
tingkat suku bunga kredit pemilikan 
rumah (KPR) yang masih stabil atau 
belum mengalami kenaikan signifikan.

“Selain itu, ditopang oleh kebijakan 
down payment (DP) nol persen dari 
Bank Indonesia dan pertumbuhan 
PDB yang di atas 5%,” ujar Panangian.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP 
REI, Bambang Eka Jaya, membaiknya 
sektor properti pada 2022 juga ditopang 
oleh kondisi masyarakat yang sudah 
menyesuaikan diri dengan pandemi Cov-
id-19. Selain itu, pemerintah juga banyak 
memberi insentif-insentif seperti loan to 
value (LTV) 0% oleh Bank Indonesia (BI).

“Dan, yang fenomenal adalah per-
panjangan  PPN  Ditanggung Pemer-
intah (PPN DTP) hingga September 
2022. Ini mengangkat emiten-emiten 
properti yang punya stok unit banyak 
dan terbukti market menerima dengan 
antusias sehingga membuat penda-
patan hampir semua emiten properti 
melonjak signifikan,” ujar Bambang 
kepada Investor Daily, belum lama ini.

Kebijakan PPN DTP berakhir Sep-
tember 2022, sedangkan LTV 0% 
diperpanjang hingga 2023. 
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2022, Properti Hunian 
Tumbuh 10%

JAKARTA, ID- Pengembang optimistis penjualan rumah tapak pada 2022 
dapat tumbuh 10% dibandingkan tahun 2021.

Antara 

Kontribusi Sektor Properti
Pekerja menyelesaikan pembangunan sebuah rumah di Awiligar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM) mencatat sektor properti berkontribusi sebesar Rp28,9 triliun atau 9,4 persen terhadap total capaian investasi Indonesia yang mencapai Rp307,8 triliun pada 
triwulan III/2022. 

BEKASI, ID – Penjualan rumah tapak Grand Wisata Bekasi, 
Bekasi, Jawa Barat pada 2022 tumbuh 20% dibandingkan setahun 
sebelumnya. Di sisi lain, proyek besutan Sinar Mas Land (SML) 
meluncurkan rumah premium yang dibanderol mulai Rp 2,8 miliar 
per unit.

“Penjualan kami di Grand Wisata meningkat luar biasa, yakni 
sebesar 20% dibandingkan tahun lalu. Artinya rumah tapak masih 
tinggi peminatnya, terutama untuk kelas menengah atas,” kata 
Marketing & Promotion Department Head Grand Wisata Handoyo 
Lim, di Bekasi, Rabu (16/11/2022).

Dia optimistis produk properti, terutama rumah tapak masih 
diserap oleh pasar. Hal ini terbukti oleh penjualan cluster Water Ter-
race tahap pertama yang terserap pasar. Penyerapan itu terutama 
dilakukan oleh kalangan end user yang membutuhkan hunian 
nyaman di tengah kondisi pandemi Covid saat ini.

Handoyo meyakini serapan pasar rumah tapak kelas premium 
sampai akhir 2022 meningkat, begitu juga pada 2023. “Sebanyak 
80% rumah tapak kami diserap oleh end user, hanya sedikit yang 
untuk investasi. Karena itu, kami yakin rumaha tapak akan diserap 
pasar pada tahun depan,” kata dia.

Sementara itu, SML melalui Grand Wisata Bekasi meluncurkan 
cluster Water Terrace tahap kedua yang dibangun di atas lahan 
seluas 3,4 hektare (ha). Hunian tapak ini bakal menyasar kelas 
premium yang dibanderol dengan harga mulai Rp 2,8 miliar.

Handoyo Lim mengatakan, kebutuhan rumah tapak untuk kelas 
premium di kawasan Grand Wisata masih cukup tinggi. Hal itu ter-
lihat saat peluncuran Water Terrace tahap pertama yang mendapat 
sambutan positif dari masyarakat.

“Menyusul suksesnya Water Terrace tahap I, kini kami pasarkan 
Water Terrace tahap kedua dengan luas 3,4 hektare dengan total 
104 rumah,” ungkap Handoyo.

Dia mengatakan, Water Terrace merupakan cluster rumah 
mewah di Grand Wisata Bekasi. Hunian ini dilengkapi sejumlah 
fasilitas penunjang seperti private club house seluas 2.000 m2 
dengan luas kolam renang dewasa, kolam renang anak dan ruang 
serbaguna, serta jogging track mengelilingi cluster.

Di Water Terrace terdapat beberapa tipe, yakni mulai Crystal, Blue, 
dan Lagoon. Hunian tersebut dibanderol mulai Rp 2,8-4 miliar per unit.

Grand Wisata Bekasi merupakan kota mandiri seluas 1.100 ha 
yang dikembangkan oleh SML. Proyek ini diklaim sebagai satu-
satunya kota mandiri yang diapit dua akses tol, yakni Tol Jakarta- 
Cikampek dan Tol JORR II di sisi Timur Jakarta. (imm)

Untuk harga pricelist mulai dari Rp 4 miliaran dan Harga pre-
launching mulai dari Rp 3,6 miliar. Type Blue harga pricelist mulai 
dari Rp 3,4 miliar dan Harga Pre-launching mulai dari Rp 3,1 miliar. 
Sementara untuk type Lagoon harga pricelist mulai Rp 3,1 miliaran 
dan Harga Pre-launching mulai dari Rp 2,8 miliaran.

Seperti diketahui bahwa, Grand Wisata Bekasi merupakan kota 
mandiri seluas 1.100 hektar yang dikembangkan oleh Sinar Mas Land 
dimana semua kebutuhan dapat terpenuhi, yang menjadikan kawasan 
Grand Wisata tempat ideal untuk Live, Work & Play bagi penghuninya.

Grand Wisata Bekasi satu-satunya kota mandiri yang diapit 2 
akses Tol Jakarta- Cikampek dan Tol JORR II di sisi Timur Jakarta. 
Grand Wisata Bekasi dapat diakses melalui 3 gerbang utama yaitu 
North Gate, West Gate dan East Gate. Hanya 15 menit ke DKI Ja-
karta, menjadikan Grand Wisata Bekasi kota mandiri yang strategis 
dan terdekat dengan Jakarta, dengan fasilitas transportasi terbaik 
seperti LRT, Kereta Cepat dan Jaringan Bus Jabodetabek. (imm)

Penjualan Rumah 
Tapak Grand Wisata 
Tumbuh 20%

JAKARTA, ID - PT Lippo 
Karawaci Tbk menghadirkan apar-
temen URBN X di Lippo Village, 
Tangerang, Banten. Kehadiran 
apartemen itu diharapkan ikut 
menopang target prapenjualan tahun 
2022 emiten berkode saham LPKR 
tersebut.

Group Chief Executive Officer PT 
Lippo Karawaci Tbk John Riady 
mengatakan, akses URBN X sangat 
strategis dan mudah ke berbagai 
tempat seperti Tol Jakarta-Merak, 
Hypermart, Supermal Karawaci, 
Universitas Pelita Harapan, dan RS 
Siloam Karawaci yang dapat ditem-
puh kurang dari 10 menit.  

Lippo berkomitmen mendorong 
kepemilikan hunian perdana khu-
susnya untuk kaum muda. Karena 
itu, URBN X mengadopsi sistem 

pemanfaatan ruang yang optimal dan 
juga mengedepankan gaya hidup 
yang modern dan berkelanjutan.

Guna memenuhi kebutuhan har-
ian penghuni, URBN X dilengkapi 
dengan berbagai fasilitas, seperti 
co-working space, indoor gym, tennis 
court, basketball court, BBQ area, 
communal space, rooftop cinema, dan 
multifunctional grass lawn area.

Menurut John Riady, URBN X tu-
rut berkontribusi dalam memenuhi 
target prapenjualan LPKR senilai Rp 
5,2 triliun pada 2022. Untuk menge-
jar target prapenjualan tahun 2022, 
manajemen Lippo akan menerapkan 
empat strategi, yakni meluncurkan 
kembali produk-produk residensial 
untuk pemilik rumah pertama. Lalu, 
menambah produk residensial pre-
mium dan unit ruko, menawarkan 

apartemen mid-rise untuk memperlu-
as penetrasi pasar, serta mendorong 
permintaan untuk unit high-rise siap 
huni.

“Kami menegaskan kembali target 
yang akan diraih pada tahun ini 
yang sebesar Rp 5,2 triliun dan tetap 
berkomitmen untuk menyediakan 
perumahan yang berkualitas untuk 
memenuhi permintaan yang kuat 
dari pemilik rumah pertama, bahkan 
saat kami mendiversifikasi pena-
waran produk dan harga produk,” 
kata John dalam keterangan tertulis, 
baru-baru ini.

Sementara itu, URBN X yang 
merupakan apartemen dengan 
ruang dua lantai (mezanin) ini terdiri 
atas empat tipe, yaitu tipe Standard 
yang memiliki luasan 28,12 m2 den-
gan 2 ruang dan 1 kamar mandi dan 

dibanderol mulai dari Rp 370 juta per 
unit untuk pembayaran tunai. 

Lalu, Tipe Corner dengan luasan 
44,87 m2 memiliki 2 ruangan dengan 
1,5 kamar mandi serta dibanderol 
mulai dari Rp 559 juta per unit untuk 
pembayaran cash. Kemudian, Tipe 
Xtra seluas 53,33 m2 memiliki 3 ru-
angan dan 2,5 kamar mandi, dengan 
harga mulai dari Rp 670 juta untuk 
pembayaran tunai.

Adapun tipe terakhir, yang terluas, 
yakni tipe Soho memiliki 4 ruangan 
dan 1,5 kamar mandi. Unit seluas 
56,23 m2 ini dibanderol mulai dari 
Rp 819 juta untuk pembayaran cash. 
Pengertian kamar mandi 1,5 ialah 1 
kamar mandi lengkap dengan shower 
dan urinoir, sedangkan 1 lagi ialah 
kamar mandi dengan kloset dan 
wastafel saja. (ed)

Apartemen URBN X Hadir di Lippo Village

JAKARTA, ID - Tingkat hunian rata-rata (okupansi) jaringan 
hotel Swiss-Belhotel di Bali terkerek gelaran Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung 15-16 November 2022.

“KTT G20 membawa dampak positif pada hunian properti kami 
di Bali, seperti di Swiss-Belhotel Tuban, Swiss-Belresort Watu Jim-
bar, dan Swiss-Belresort Pecatu, di mana mereka dapat menerima 
peningkatan hunian yang signifikan untuk mengakomodasi para 
peserta G20,” ujar Harshanty Kaloko, regional director public rela-
tions & promotions Swiss-Belhotel International, kepada Investor 
Daily, baru-baru ini.

Dia mengatakan, meski ada pembatasan jadwal penerbangan reguler 
selama periode tersebut, KTT G20 memberikan dampak yang sangat 
positif bagi sektor ekonomi dan pariwisata di Bali, khususnya industri 
perhotelan, pascapemulihan pandemi Covid-19. Dengan banyaknya 
pemimpin global yang akan datang dan menghadiri KTT ini, akan dapat 
meyakinkan lebih banyak pelaku bisnis dan wisatawan untuk mengun-
jungi Bali dan Indonesia baik untuk bisnis maupun berlibur. 

“Kami berharap ini akan membawa lebih banyak inisiatif, seperti 
meeting series dan grup wisatawan pada masa mendatang,” papar 
Harshanty.

Menurut dia, sebelum KTT G20, pihaknya mencatat tingkat 
hunian rata-rata berkisar 60-70%. Selama KTT G20, hotel jaringan 
Swiss-Belhotel di Bali akan mengalami peningkatan persentase 
hunian rata-rata sekitar 85%.

“Dengan meningkatnya tingkat hunian di hotel-hotel kami di Bali, 
pendapatan hotel meningkat sekitar 20%,” kata Harsanty.

Dongkrak ADR
Sementara itu, Direktur Utama Hotel Indonesia Natour (HIN) 

Iswandi mengaku perhelatan KTT G20 pada 15-16 November 2022 
berdampak positif terhadap industri pariwisata, termasuk bisnis ho-
tel. Memasuki pertengahan 2022, tingkat hunian hotel bertengger 
di angka 60%. “Bahkan, menjelang pelaksanaan konferensi okupan-
si melampaui 100%,” ujar dia kepada Investor Daily, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, dampak paling signifikan perhelatan dirasakan 
oleh hotel-hotel yang berlokasi di Nusa Dua, Bali. “Pendapatan 
kami sudah menyamai seperti tahun 2019. Kini, average daily rate 
(ADR) sebesar Rp 2,2 juta per malam,” kata Iswandi.

Saat ini, HIN memiliki dan mengelola beberapa hotel di Bali, 
yaitu Merusaka Nusa Dua dan Grand Inna Kuta. Selain itu, Inna 
Sindhu Beach dan Inna Bali Heritage Denpasar.

“Dampak KTT G20 tidak hanya dirasakan oleh hotel yang kami 
miliki, melainkan juga oleh para operator hotel lainnya,” tutur dia. 

Menurut Direktur PT Metropolitan Land Tbk (Metland) Wahyu 
Sulistio, performance hotel milik Metland di Bali, yaitu Hotel Hori-
son Ultima Seminyak (HHUS) mencatat peningkatan pesat sejak 
Mei 2022 hingga saat ini. 

“Hal tersebut bukan hanya adanya G20 meeting, namun dikarena-
kan beberapa hal seperti pembukaan gerbang internasional, pengha-
pusan aturan karantina bagi kedatangan internasional serta berlaku-
nya visa on arrival untuk banyak negara asing,” ujarnya, kepada I.

Dia mengatakan, okupansi HHUS meningkat selama dua bulan 
terakhir hingga 70% dan pendapatan naik sampai dengan 500%. “Na-
mun kenaikan ini bukan hanya disebabkan adanya ajang G20 tetapi 
karena kondisi pariwisata Bali yang semakin membaik dan banyak 
faktor pendukung lainnya,” jelas Wahyu.

Sekalipun demikian, tambah dia, gelaran KTT G20 terbukti 
memberikan berkah bagi para pelaku pariwisata di Bali. “Salah satu 
contoh dampak positif dari banyak kegiatan menjelang KTT adalah 
meningkatnya tingkat hunian hotel-hotel di kawasan pelaksanaan 
kegiatan dan sekitarnya,” ujar Wahyu. (ed)

Okupansi Swiss-
Belhotel di Bali 
Terkerek G20
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*) per 31Oktober2022 Sumber : Kementerian PUPR, 2022
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