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Jumlah Unit Terbatas,
Harga Mulai Rp 3,2 M

Didominasi Harga di Bawah Rp 250 Juta

MEMBAIKNYA pasar properti kelas atas
benar-benar dimanfaatkan sejumlah pengem-
bang besar. Salah satunya adalah PT Intiland
Development Tbk yang mengembangkan
cluster terbarunya, Astrella Place tahap kedua
di perumahan elit, Graha Family.

Harto Laksono, Marketing Manager Graha
Family menjelaskan, Astrella Place me-
rupakan cluster yang membidik kelas atas.
Untuk itu jumlah unitnya juga dibikin ter-
batas. Kalau tahap pertama yang sudah
sold out sebanyak 30 unit, maka tahap ke-
dua ini juga hanya 30 unit saja. Setiap unit
dilepas dengan harga Rp 3,2 miliar. Hingga
ke_marin sudah terjual 8 unit.

“Total unit di cluster ini nanti sekitar 80
unit. Tapi kami kembangkan bertahap sambil
melihat respon pasarnya. Saat ini harganya
sudah naik sekitar 20 persen dibanding de-
ngan tahap pertama,” kata Harto Laksono
ditemui di kantornya, Kamis (23/2).

Menurutnya, pasar properti cukup bagus.
Hal ini ditopang kondisi ekonomi yang se-
makin kondusif. Selain itu, perbankan mem-
berikan sumbangan signifikan dengan me-
nyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan
konsumen. Meskipun rumah sekelas Graha
Famili pengguna KPR tak lebih dari 20 persen
saja. Namun kehadiran KPR bunga rendah
cukup mendongkrak penjualannya.

“Sasaran kami end user, terutama pa-
sangan muda. Biasanya mereka ingin ting-
gal di lingkungan yang sudah jadi namun
rumahnya tidak terlalu besar. Selain itu juga
customer lama yang memberikan referensi
untuk keluarga atau temannya,” lanjutnya.

Dia sangat yakin, sisa unit akan habis
dalam waktu 6 bulan hingga satu tahun
kedepan. Sebab, meskipun harganya relatif
tinggi, namun kompetisi di kelas ini juga
tidak terlalu ketat sebagaimana di kelas atas
yang medium ( Rp 1 miliar hingga Rp  2,5
miliar). Hanya ada sedikit developer yang
mengembangkan rumah dengan harga di
atas Rp 3 miliar.

Pihaknya juga memberikan insentif
menarik. Misalnya, untuk in house, down
payment hanya sebesar 25 persen dan bisa
dicicil lima kali. Sisanya bisa diselesaikan
selama dua puluh bulan. Selain itu juga di-
sediakan AC gratis untuk lima ruangan. “Ka-
mi juga sediakan KPR dari NISP dan Per-
mata Bank dengan bunga ringan 7,75 per-
sen saja fixed dua tahun,” kata penyuka
humor ini.

Astrella Place dikonsep layaknya sebuah
resort yang nyaman, asri dan berkelas. Lo-
kasinya strategis, memiliki jalan utama yang
terhubung dengan national hospital. Land-
scape-nya dipercayakan pada Belt-Collins
dari Singapura. Jalan masuk perumahan di-
bikin tidak langsung lurus sebagaimana yang
umum selama ini, namun agak berkelok kelok
yang penuh dengan aneka tanaman.

Area ini juga dilengkapi kawasan hijau
sepanjang 3 kilometer (km). Di sepanjang
area tersebut dilengkapi dengan jogging
track, play ground dan outdoor exercise. Tem-
pat ini juga nyaman untuk melakukan so-
sialisasi dengan warga. “Cluster ini memang
mengutamakan green concept dengan sua-
sana resort,” pungkas Harto. (fix)
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JAKARTA - Bisnis properti
diprediksi tetap kinclong tahun
ini. Tingginya permintaan ru-
mah terkait dengan backlock
perumahan yang menurut da-
ta�Real Estat Indonesia�(REI)
telah mencapai 13,6 juta rumah.
Padahal, setiap tahun pasokan
rumah masih sangat terbatas.�
Tumbuhnya perekonomian, di-
prediksi tetap akan mendorong
berkembangnya sektor properti
tahun ini.

“Demand-nya masih sangat
besar. Terumata untuk rumah
dengan harga di bawah Rp 250
juta,” ucap Ketua Umum DPP
REI Ir Setyo Maharso dalam se-
buah percakapan dengan Radar
Surabaya, Kamis (23/2).

Setyo mengungkapkan, ting-
ginya kebutuhan rumah�dengan
harga di bawah Rp 250 juta bu-
kan berarti kebutuhan di seg-
men lainnya tak tumbuh bagus.
Menurutnya, seluruh segmen,
baik menengah bawah, mene-
ngah maupun rumah mewah,
termasuk apartemen berkem-
bang cukup baik. “Ini tak lepas
dari kondusifnya perekonomian
nasional,” kata Setyo.

Ia mengungkapkan, bisnis
properti tumbuh sekitar 15
persen tahun lalu.

Data Badan Pusat Statistik
(BPS) mencatat sektor keuang-
an, real estat, jasa perusahaan
tumbuh 6,8 persen tahun lalu,
sementara sektor konstruksi sa-
tu tingkat di bawahnya dengan

pertumbuhan 6,7 persen. Kedua
sektor ini hanya kalah o-
leh�pengangkutan dan komu-
nikasi yang tumbuh 10,7 persen
dan�sektor perdagangan, hotel
dan restoran yang tumbuh 9,2
persen.�”Tahun ini, saya per-
kirakan properti masih akan
tumbuh sekitar 15 persen,” tu-
tur Setyo.

Dari sisi keuangan, data BI
mencatat �sepanjang 2011
outstanding kredit sektor pro-
perti mencapai� Rp 301,27 tri-
liun, tumbuh 24 persen diban-
ding outstanding kredit properti
tahun 2010 yang mencapai Rp
241,65 triliun. Dari total kredit
properti sebesar Rp 301,27 tri-
liun, sebesar Rp 182,63 triliun
ke sektor kredit pemilikan ru-
mah (KPR) dan Kredit Kepe-
milikan Apartemen (KPA).

Sependapat dengan Setyo, Ke-
pala Biro Humas Bank Indone-
sia (BI) Difi A Johansyah me-
ngatakan pertumbuhan kredit
properti yang cukup tinggi, yak-
ni mencapai 24 persen pada
2011 belum masuk kategori

yang mengkhawatirkan.
“Ekonomi memang tumbuh ba-

gus, sehingga mendorong sektor
properti juga tumbuh. Saya me-
lihat perkembangan kredit pro-
perti saat ini masih dalam tahap
yang wajar,” kata Difi kepada
Radar Surabaya, Rabu (23/2).

Peningkatan trend kredit pro-
perti tak lepas dari langkah per-
bankan yang terus menurunkan

tingkat bunganya kepada calon
pembeli rumah. “Saya kira ini
cukup bagus. Bank semakin
kompetitif dalam memberikan
tingkat bunga kepada nasabah.
Semakin rendah bunga, risiko
(macet) kans emakin rendah,”
ucapnya.

Dia mengakui, meski begitu
perbankan tetap harus mewas-
padai penyeluran kredit di sek-

tor properti. “Tapi, sektor pro-
perti beda dengan kredit oto-
motif. Sektor properti masih
sangat bagus,” kata Difi.

Untuk mendorong percepatan
pemenuhan rumah, Setyo ber-
harap pemerintah dan perban-
kan secepatnya� mengim-
plementasikan pembiayaan kre-
dit rumah bersubsidi dengan
skema FLPP. Dengan dukungan
dana pemerintah dalam bentuk
tingkat bunga yang murah, me-
mungkinkan perbankan mem-
berikan tingkat bunga yang
terjangkau kepada masyarakat
bawah. “Ini memberikan pe-
luang bagi konsumen memiliki
rumah lewat KPR dengan ting-
kat bunga yang rendah,” ujar
Difi.

Mengenai booming rumah
mewah, termasuk pemba-
ngunan apartemen di kota-kota
besar, Setyo menilai pengem-
bangannya belum memasuki ta-
hapan kelebihan pasokan.
“Kebutuhannya masih sangat
besar,” kata dia.

Difi mengingatkan, pertum-
buhan ekonomi yang bagus dan
diraihnya status investment
grade oleh Indonesia, akan men-
dorong masuknya investasi
asing ke Indonesia.� Selain
membawa modal, investor juga
akan menempatkan orang-
orangnya di Indonesia. “Ini pe-
luang di sektor properti. Karena
itu, pasokan apartemen tetap
selalu laris manis, karena ting-
kat permintaan sewa untuk
expatriat juga masih cukup
tinggi,” kata Difi.

Terkait dengan tingginya per-
tumbuhan sektor properti,
Setyo berharap pemerintah
memberikan kemudahan bagi
sektor swasta dalam melakukan
pengurusan perizinan. Selain�
membuka lapangan kerja yang
cukup besar, dampak ikutan
pertumbuhan sektor properti
juga cukup memberi kontribusi
dalam pertumbuhan ekonomi
nasional.

Setyo berharap pemerintah,
khususnya pemerintah daerah
memberikan kemudahan per-
izinan, khususnya bagi develo-
per yang membangun peruma-
han menengah bawah. “Me-
mang tidak semua Pemda mem-
persulit perizinan temen-temen
di daerah. Banyak Pemda yang
cukup membantu, terutama da-
lam hal perizinan,” katanya.

Dia mengingatkan banyak
keuntungan ekonomi yang
diperoleh dengan tumbuhnya
perekonomian.� “Ekonomi akan
lebih berkembang, penyerepana
tenaga kerja meningkat dan
masih banyak dampak positif
dengan berkembangnya sektor
properti,” katanya. (mna/hen)
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DOMINASI PASAR RUMAH: Pasar rumah di bawah harga Rp 250 juta bakal
mendominasi penjualan rumah tahun ini.


