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Ringkasan Eksekutif

Tren juga menunjukkan bahwa konsumen semakin tidak keberatan 

dengan lokasi hunian yang cukup jauh dari pusat kota, selama 

sarana transportasi umum dan akses tol tersedia di sekitar lokasi 

hunian tersebut.

Data Rumah.com Indonesia Property Market Index (RIPMI) Q3 2021 

menunjukkan adanya kenaikan harga properti. Meski indeks harga 

apartemen masih negatif, peningkatan harga terus terjadi di segmen 

rumah tapak. Hal ini membangkitkan optimisme pasar yang terlihat 

dari tingginya tren pencarian properti pada kuartal ini dibandingkan 

kuartal sebelumnya.
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Jawa Timur lampaui Banten 

dan Jawa Barat

Provinsi Jawa Timur menjadi yang paling 

cepat bertumbuh di kuartal kedua 2021, 

meski sempat turun pada kuartal 

sebelumnya. Salah satu kota yang 

mencatat kenaikan harga di atas rata-

rata adalah Gresik, dengan peningkatan 

sebesar 4,55% secara kuartalan.

Masih dominasi pasar, rumah tapak 

semakin bertumbuh

Sebagai segmen terbesar baik secara 

suplai maupun permintaan, rumah tapak 

mencatat perkembangan yang semakin 

baik, yakni sebesar 2,36% dibanding 

kuartal sebelumnya.

Indeks harga merangkak naik, 

apartemen masih sulit untuk pulih

Rumah.com Indonesia Property Market 

Index menunjukkan peningkatan, baik 

secara kuartalan maupun tahunan dari 

sisi harga. Kendati demikian, segmen 

apartemen masih mengalami penurunan 

pada kuartal ini sebesar 0,83% (QoQ).



Insentif diperpanjang, peluang bagi 

konsumen masih terbuka lebar

Suplai properti mulai ditekan karena pasar 

properti sudah memasuki buyer’s 

marketdi tengah kucuran insentif yang 

terus diperpanjang pemerintah. Ini 

menjadi kesempatan konsumen untuk 

mendapatkan hunian idaman dengan 

berbagai kemudahan masih terbuka.

Pusat kota tak selalu idaman, 

harga jadi pertimbangan utama

Target pencarian konsumen properti kini 

semakin luas, tidak lagi terpaku pada 

pusat kota atau pusat kegiatan wilayah. 

Akses infrastruktur dan harga dianggap 

lebih penting ketimbang jarak.



Tinjauan Indeks Harga

Rumah.com Indonesia Property Market Index - Harga (RIPMI-H) pada 

kuartal kedua 2021 berada pada angka 112,8. Indeks ini naik sebesar 

2,24% dibanding kuartal pertama 2021 (quarter-on-quarter/QoQ). 

Secara tahunan (year-on-year/QoQ), kenaikannya sebesar 1,97%.

Peningkatan ini menjadi kabar gembira bagi dunia properti. Pasalnya 

selama empat kuartal ke belakang, pasar properti di Indonesia 

cenderung melambat. Kendati demikian, penurunan indeks harga 

masih terlihat pada segmen apartemen.

Pertumbuhan harga apartemen masih negatif, 

pasar properti mulai pulih

Indeks harga nasional
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Indeks harga provinsi- provinsi 

di Pulau Jawa
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Banten 3,4% 0,2% 

DI Yogyakarta -6,7% -2,6% 

DKI Jakarta 2,2% 2,0% 

Jawa Barat 1,9% 0,3% 

Jawa Tengah 3,4% 0,3% 

Jawa Timur 2,5% 2,6%

Rumah Apartemen



RIPMI-H untuk rumah tapak per kuartal kedua 2021 menempati angka 

119, kembali naik sebesar 2,36% dibandingkan kuartal sebelumnya 

(QoQ). Secara tahunan, angka ini naik sebesar 3,61%.

 
Sementara itu, untuk apartemen, Indeks harga di kuartal kedua 2021 

berada pada posisi 109,0, turun sebesar 0,83% secara kuartalan dan 

turun sebesar 4,40% secara tahunan.

 
Meski indeks harga properti mengalami peningkatan secara nasional, 

penurunan tetap terjadi di beberapa provinsi besar. Indeks harga di 

DI Yogyakarta turun sebesar 7,34% (QoQ), sedangkan Jawa Tengah 

turun sebesar 3,35% (QoQ).

 
Ketika DI Yogyakarta merasakan tekanan di kedua segmen, Jawa 

Tengah dalam RIPMI-H masih mencatatkan kenaikan tipis di segmen 

apartemen sebesar 0,35% pada kuartal kedua 2021 dibanding kuartal 

sebelumnya. Dengan begitu, penurunan indeks harga properti 

gabungan hanya disebabkan oleh turunnya harga rumah tapak 

(-3,41/QoQ).

 
Provinsi-provinsi utama lain menunjukkan kenaikan indeks harga 

properti gabungan secara kuartalan. Jawa Timur mengalami 

kenaikan sebesar 2,69%, Banten naik 2,68%, selanjutnya Jawa Barat 

dan DKI Jakarta masing-masing naik sebesar 1,94%, dan 1,30%.

 
Indeks harga rumah tapak di Jawa Timur meningkat pada kuartal 

kedua 2021 dengan kenaikan sebesar 2,51% (QoQ) bersamaan dengan 

peningkatan indeks harga apartemen sebesar 2,61% (QoQ). Tren 

serupa juga dirasakan oleh dua provinsi lainnya. Di Banten, indeks 

harga rumah tapak naik sebesar 3,37% (QoQ) dan indeks harga 

apartemen naik tipis sebesar 0,18% (QoQ). Sementara di Jawa Barat, 

indeks harga rumah tapak meningkat sebesar 1,9% dan indeks harga 

apartemen meningkat sebesar 0,3% (QoQ).



Kebijakan pemerintah membantu 

pemulihan sektor properti
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Stimulus pemulihan ekonomi nasional di sektor 

properti mulai mendongkrak situasi di Provinsi Jawa 

Timur dan DKI Jakarta yang sempat jatuh pada 

kuartal pertama tahun ini, serta menjadi pendorong 

(boosting) untuk rumah tapak di Banten dan Jawa 

Barat. Namun ada provinsi yang masih belum bangkit, 

seperti di DI Yogyakarta.

Marine Novita

Country Manager

Rumah.com

Adapun wilayah DKI Jakarta, kenaikan harga properti hanya 

ditopang oleh indeks harga rumah tapak yang naik sebesar 2,20% 

secara kuartalan pada kuartal kedua tahun ini. Sedangkan, Indeks 

harga apartemen masih belum sepenuhnya pulih karena masih 

mengalami penurunan sebesar 1,98% dibanding kuartal sebelumnya.



Tinjauan Indeks Suplai

Rumah.com Indonesia Property Market Index – Suplai (RIPMI-S) 

menduduki angka 174,4 per kuartal kedua 2021. Secara kuartalan, 

indeks ini menunjukkan penurunan sebesar 2,13%.

 
Turunnya suplai properti pada kuartal kedua 2021 disebabkan oleh 

penurunan suplai rumah tapak secara nasional sebesar 2,09% (QoQ). 

Indeks suplai apartemen justru merangkak naik dengan peningkatan 

sebesar 0,34% (QoQ).

Indeks suplai nasional
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Suplai properti berkurang menjelang 
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Hingga kuartal kedua 2021, Rumah.com mencatat suplai properti 

untuk hunian di Indonesia mayoritas masih berada di wilayah DKI 

Jakarta, yakni meliputi 32% dari total suplai residensial nasional. 

Jawa Barat menyusul dengan persentase suplai sebesar 29%, diikuti 

Banten (17%), kemudian Jawa Timur (13%).

Distribusi suplai properti

berdasarkan provinsi
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Gabungan

Rumah

Apartemen
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DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah & DI Yogyakarta

Jawa Timur Bali Lainnya

Suplai hunian di Jakarta didominasi oleh apartemen. Suplai 

apartemen di Jakarta mencakup 64% suplai apartemen secara 

nasional Suplai apartemen tertinggi berikutnya berasal dari Jawa 

Timur (12%), dan Jawa Barat (11%). Sementara itu, suplai rumah 

tapak paling banyak berasal dari Jawa barat (31%), Jakarta (29%), 

dan Banten (18%).



Kenaikan suplai rumah tapak terbesar dicetak oleh DI Yogyakarta, 

yaitu sebesar 13,90% (QoQ). Selain DIY, hanya Jawa Tengah yang 

mengalami peningkatan suplai rumah tapak pada kuartal kedua 2021 

(0,52%/QoQ). Suplai rumah tapak di wilayah lain justru menurun. 

Provinsi dengan penurunan terbesar adalah Jawa Barat, di mana 

indeks suplai turun sebesar 3,74% (QoQ), disusul Jawa Timur (3,32%), 

dan DKI Jakarta (2,02%).

 
Sementara itu, terjadi penurunan indeks suplai apartemen di semua 

wilayah. Provinsi yang mengalami penyusutan suplai terbesar adalah 

Jawa Tengah, yaitu sebesar 6,88% secara kuartalan.

Tren suplai properti: indeks suplai di Jabodetabek 

terus berkurang

Setelah melambat di kuartal sebelumnya, sejumlah kota di 

Jabodetabek mengalami penyusutan suplai pada kuartal kedua 2021. 

RIPMI-S Kota Bekasi menempati angka 163,9 atau turun sebesar 

10,83% secara kuartalan. Penurunan ini terlihat cukup drastis jika 

dibandingkan dengan pertumbuhan suplai pada kuartal pertama 

2021 yang naik sebesar 3,26% (QoQ). Begitu juga dengan RIPMI-S 

Jakarta Timur yang pada kuartal sebelumnya naik sebesar 10,69% 

secara kuartalan, namun kini malah turun hingga 5,53% (QoQ).

 
“Penyusutan suplai kemungkinan disebabkan karena para 

pengembang sedang berupaya memanfaatkan momen ‘banjir’ 

stimulus Pemerintah. Mereka menahan peluncuran unit baru untuk 

memasarkan sebanyak-banyaknya unit yang telah diluncurkan 

sebelumnya. Langkah ini sekaligus mencegah oversupply yang dapat 

membuat harga properti semakin turun,” ujar Marine.



Tren suplai properti 

di Jabodetabek

Rumah.com Indonesia Property Market Index

Kabupaten Bekasi -8,5% 3,9% 

Kabupaten Bogor -2,0% -3,7% 

Depok -7,2% -4,0% 

Jakarta Barat 6,4% 5,5% 

Jakarta Pusat -2,7% 1,4% 

Jakarta Selatan -4,9% -2,9% 

Jakarta Timur -5,8% 1,8% 

Jakarta Utara 3,3% 7,5% 

Kota Bekasi -11,1% -1,6% 

Kota Bogor 1,4% 30,8% 

Kota Tangerang 3,4% -5,9% 

Kabupaten Tangerang -4,2% 16,6% 

Tangerang Selatan 0,2% 6,8%
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Analisis wilayah
Pertumbuhan harga semakin merata

RIPMI-H dengan kenaikan tertinggi dirasakan di Jawa Timur (2,69%), 

Banten (2,68%), dan Jawa Barat (1,94%), seiring pulihnya pasar 

properti nasional pada kuartal kedua 2021. Peningkatan indeks harga 

kini semakin meluas. Akibatnya, beberapa kota yang meningkat 

signifikan pada kuartal sebelumnya justru melambat ketika 

memasuki kuartal kedua 2021.

 
Ada tiga kota yang mengalami peningkatan harga secara signifikan, 

didorong oleh pertumbuhan harga di segmen rumah tapak.

 
Kota Tangerang mencatat peningkatan harga properti pada kuartal 

kedua tahun ini sebesar 6,94% (QoQ), sedikit melandai ketimbang 

kuartal pertama 2021 yang bertumbuh 7,26% secara kuartalan. 

Pertumbuhan harga melambat karena harga rumah tapak hanya 

naik 2,33% (QoQ), tiga kali lebih kecil daripada kuartal sebelumnya 

yang bertumbuh 6,71% (QoQ). Sementara indeks harga apartemen 

turun 1,81% dibandingkan kuartal sebelumnya.

 
Situasi serupa juga dirasakan Kota Depok. Harga properti gabungan 

pada kuartal kedua 2021 di Kota Depok naik 1,46% (QoQ). Padahal, 

kenaikan harga pada kuartal pertama 2021 mencapai 5,21% secara 

kuartalan. Harga rumah tapak di Kota Depok naik 1,85% (QoQ), 

sedangkan harga apartemen turun 1,24% (QoQ).

 
Di kawasan metropolitan lainnya, Kabupaten Gresik mencatat 

kenaikan tertinggi di antara kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, 

Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), yakni sebesar 

4,55% (QoQ). Harga rumah tapak meningkat 2,80% dibanding 

kuartal sebelumnya, sementara harga apartemen stagnan.



Indeks harga properti 

di Jabodetabek

Kabupaten Bekasi 0,8% -2,0% 

Kabupaten Bogor 0,7% -1,4% 

Depok 1,9% -1,3% 

Jakarta Barat 2,3% -3,1% 

Jakarta Pusat 2,2% -3,0% 

Jakarta Selatan 2,3% -0,4% 

Jakarta Timur 0,0% -0,4% 

Jakarta Utara 2,2% 0,0% 

Kota Bekasi 0,2% 5,5% 

Kota Bogor 0,0% -0,8% 

Kota Tangerang 2,3% -1,8% 

Kabupaten Tangerang 5,3% -1,2% 

Tangerang Selatan 3,8% 0,2%

Rumah Apartemen
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Ketika banyak wilayah yang mengalami perbaikan kondisi di kuartal 

kedua 2021, kawasan pusat Jabodetabek justru masih alami 

penyusutan harga, Jakarta Pusat menurun sebesar 0,97% secara 

kuartalan. Situasi ini dipicu oleh turunnya harga apartemen hingga 

minus 3,02% (QoQ). Padahal, harga rumah tapak di Jakarta Pusat 

sudah mulai pulih dengan peningkatan sebesar 2,20% dibanding 

kuartal sebelumnya.

 
Sementara itu, indeks harga di kawasan Jabodetabek seluruhnya 

mengalami peningkatan. Yang terkecil adalah Kota Bekasi dengan 

kenaikan sebesar 0,48% secara kuartalan. Meski kecil, kenaikan ini 

menjadi indikasi pemulihan setelah sempat turun 0,48% pada kuartal 

pertama 2021 (QoQ) dan stagnan pada kuartal kedua 2021 (QoQ).

 
“Sepertinya konsumen kini mulai terfokus ke kota-kota berjarak 

menengah yang belum begitu padat, namun juga tidak terlalu jauh 

dari pusat kegiatan di Jabodetabek. Karena itu, yang terpenting bagi 

konsumen adalah keberadaan sarana transportasi umum maupun 

pintu tol,” Marine mengatakan.

Wilayah dengan penurunan harga terbesar: Area pusat 

dan paling jauh di Jabodetabek

Trend pencarian properti: pencarian semakin luas 

dan merata

Tren pencarian properti di Rumah.com naik tipis pada kuartal kedua 

2021, yakni sebesar 1,73% dibanding kuartal sebelumnya. Sementara 

secara tahunan, tren pencarian properti di Rumah.com meningkat 

sebesar 70,41% (YoY). Angka pertumbuhan ini tampak lebih lambat 

daripada tren pencarian properti pada kuartal pertama 2021 yang 

sempat mencatat kenaikan tren pencarian sebesar 12,06% secara 

kuartalan dan 151,12% secara tahunan.



Tren pencarian properti 

di Rumah.com
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Naik Turun

Kabupaten Bekasi 1,7%

Kabupaten Bogor 8,1% 

Depok 0,6% 

Jakarta Barat 0,5% 

Jakarta Pusat 3,9% 

Jakarta Selatan -2,1% 

South Jakarta -4,2% 

Search index

Jakarta Timur 8,4% 

Jakarta Utara -2,4% 

Kota Bekasi 3,1% 

Kota Bogor 6,4% 

Kota Tangerang 13,8% 

Kab. Tangerang -1,7% 

Tangerang Selatan 8,9%

Search index



Melambatnya pertumbuhan tren bersamaan dengan siklus properti 

tahunan, ketika masyarakat memprioritaskan anggaran rumah 

tangga untuk kebutuhan belanja konsumtif dan berlibur. Hal ini 

disebabkan adanya sejumlah hari besar keagamaan dan libur 

panjang pada kuartal kedua 2021.

 
Kendati demikian, adanya pertumbuhan tetap menunjukkan bahwa 

pasar properti telah kembali ramai menyambut masa pemulihan 

ekonomi nasional. Konsumen properti tetap menyediakan bujet untuk 

memilih hunian idaman meski sedang disibukkan oleh masa liburan 

di sepanjang kuartal kedua 2021.

Heatmap kota paling diminati 

di Jabodetabek
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Sementara itu, rumah tapak masih mendominasi pencarian properti 

di kawasan Jabodetabek, yakni meliputi 90% pencarian properti di 

Rumah.com. Mayoritas pencarian pun ditujukan ke wilayah Jakarta 

Selatan (21%). Akan tetapi, target pencarian konsumen kini semakin 

luas dan merata. Dibanding kuartal pertama 2021, terjadi 

peningkatan tren pencarian properti di wilayah pinggiran seperti 

Kabupaten Bogor (naik 3%), Kabupaten Bekasi (naik 2%), Kota 

Tangerang (naik 1%), dan Kota Bogor (naik 1%). Adapun secara 

akumulatif, pencarian properti di platform Rumah.com pada Q2 2021 

masih didominasi oleh kota-kota di DKI Jakarta (53%).

 
Dari sisi harga, kisaran yang paling diminati konsumen adalah 

antara Rp300 juta sampai Rp750 juta. Sedangkan jika diakumulasi, 

mayoritas pencarian masih berada pada kisaran Rp1 miliar (57%).

Tren pencarian properti di 

Rumah.com berdasarkan harga
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Kurang dari Rp300

juta

Rp300 - Rp750 juta

Rp750 juta - Rp1

Miliar

Rp1 - Rp1,5 miliar

Rp1,5 - Rp4 miliar

Lebih dari Rp4 miliar



Naik Turun

Area prospektif
Kabupaten Gresik jadi alternatif lokasi hunian 

di Surabaya Raya

Tren harga properti

di Gerbangkertosusila
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Bangkalan ▲2,15% 

Gresik ▲4,53% 

Lamongan ▼20,17% 

Mojokerto ▼0,90% 

Sidoarjo ▼2,92% 

Surabaya ▲1,79%

Indeks harga



Pada kuartal kedua 2021, Kabupaten Gresik menjadi area paling 

prospektif di wilayah Jawa Timur, khususnya di Surabaya Raya atau 

Metropolitan Gerbangkertosusila yang meliputi kawasan Gresik, 

Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan.

 
Berdasarkan analisis Rumah.com, wilayah Gresik tengah diarahkan 

sebagai area industri terpadu untuk menyokong Surabaya sebagai 

pusat kegiatan Indonesia bagian Timur, terutama untuk aktivitas 

ekspor-impor.

 
Pusat kota Kabupaten Gresik sangat strategis karena diapit oleh dua 

pelabuhan sekaligus kawasan industri besar, yakni Pelabuhan Teluk 

Lamong di Surabaya dan Java Integrated Industrial and Ports Estate 

(JIIPE) di Kecamatan Manyar. Kedua kawasan industri ini ke 

depannya akan dihubungkan oleh jalur kereta api, memanfaatkan 

bekas rel dari Stasiun Indro menuju Gresik. Rencana itu sedang 

dimatangkan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang sudah sempat 

melakukan survei di sepanjang jalur Indro-Gresik.

 
Di sisi lain, Kabupaten Gresik sudah terhubung dengan dua ruas jalan 

bebas hambatan, yakni Tol Surabaya-Gresik dan Tol Krian-Legundi-

Bunder-Manyar (KLBM). Keduanya mempermudah akses kendaraan 

pribadi dari Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, maupun dari kota-kota 

lain di pulau Jawa menuju Kabupaten Gresik.

 
Gresik juga kini berkembang lebih cepat daripada Kabupaten 

Sidoarjo maupun Kota Surabaya di tengah pandemi Covid-19 seperti 

sekarang ini.

 
Harga properti gabungan di Gresik per kuartal kedua 2021 naik 

sebesar 4,55% secara kuartalan. Padahal, Surabaya hanya naik 1,77% 

(QoQ), sedangkan Sidoarjo justru turun 2,85% (QoQ). Rumah tapak 

menjadi andalan Gresik dengan peningkatan sebesar 2,80% 

dibanding kuartal sebelumnya, sementara apartemen di Gresik tidak 

mengalami kenaikan sama sekali pada kuartal kedua 2021 ini.



Meski Gresik dan Sidoarjo sama-sama wilayah tepi pantai yang 

berhimpitan langsung dengan Kota Surabaya, pandemi Covid-19 

tampaknya menggeser tren konsumen properti di 

Gerbangkertosusila.

 
Kabupaten Sidoarjo yang kini dihuni oleh 2,03 juta orang memang 

berkembang lebih dulu karena dilalui oleh jalur kereta api 

Wonokromo-Bangil serta Jalan Raya Surabaya-Malang. Selain itu, Tol 

Surabaya-Porong juga mempercepat pertumbuhan properti di 

Kabupaten Sidoarjo. Namun, wilayah ini sekarang mulai terasa padat, 

khususnya di koridor Jalan Waru-Letjen S Parman-Gajah Mada yang 

menjadi akses utama menuju Kota Surabaya.

 
Pandemi Covid-19 membuat konsumen berupaya mencari hunian 

jauh dari hiruk pikuk perkotaan yang padat, tetapi memiliki akses 

transportasi dan fasilitas publik yang dapat diandalkan.

 
Kabupaten Gresik yang baru dihuni oleh 1,098 juta orang turut 

mendapatkan keuntungan dari perubahan tren ini. Area di sekitar 

Gerbang Tol Manyar dan Kebomas menjadi incaran utama 

pengembang dan konsumen properti di Jawa Timur.

 
Sejumlah pengembangan kota mandiri pun muncul di sini, seperti 

Gresik Kota Baru (GKB) dan GEM City JIIPE. Selain itu, menjamur pula 

pembangunan perumahan skala menengah dan kecil di sekitarnya. 

Sejumlah fasilitas publik, pusat perbelanjaan dan hiburan juga turut 

melengkapi Kabupaten Gresik, mulai dari Universitas 

Muhammadiyah Gresik, Icon Mall, Gressmall, hingga Dynasty Water 

World Gresik.

 
Marine mengatakan, “Gresik semakin diminati karena memiliki 

wilayah yang strategis, baik dari sisi pekerjaan dengan adanya 

kawasan industr), akses transportasi, pusat perbelanjaan, maupun 

fasilitas publik lainnya. Gresik juga belum begitu padat seperti 

Sidoarjo meskipun keduanya memiliki karakter yang mirip, seperti 

lokasinya yang berbatasan dengan Surabaya dan akses tol 

langsung.”



Kebijakan Pemerintah: Insentif PPN diperpanjang 

untuk optimalkan pasar properti

Makroekonomi

Sebelumnya, Pemerintah memberlakukan insentif Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) properti selama 6 bulan, mulai Maret 2021 

hingga Agustus 2021. PPN atas penyerahan rumah tapak dan rumah 

susun ditanggung oleh pemerintah (DTP) sebesar 100 persen untuk 

hunian di bawah Rp2 miliar dan sebesar 50 persen untuk hunian 

antara Rp2 miliar sampai Rp5 miliar.

 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 

menyebut pemberian stimulus ekonomi itu berhasil meningkatkan 

penjualan properti untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 

sebesar 10%, masyarakat menengah sebesar 20%, dan masyarakat 

atas sebesar 10%. Data ini seiring dengan temuan Real Estat 

Indonesia (REI), yakni peningkatan penjualan properti sebesar 10-20% 

pada periode Maret 2021 sampai Mei 2021.

 
Melihat efek dan prospek yang cukup baik, Menteri Keuangan Sri 

Mulyani memastikan insentif PPN DTP untuk sektor properti 

diperpanjang hingga Desember 2021. Keputusan ini bersamaan juga 

dengan perpanjangan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM) untuk mobil.

 
Di sisi lain, Pemerintah juga terus menggenjot pembangunan 

infrastruktur untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional di 

tengah pandemi Covid-19, terutama untuk sektor jalan tol. Sepanjang 

enam bulan terakhir, setidaknya ada tiga ruas jalan tol di 

Jabodetabek dan satu ruas jalan tol di Sumatra yang diresmikan 

Pemerintah, yakni Tol Serpong-Pamulang, Cengkareng-Batuceper-

Kunciran, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), serta Kayu 

Agung-Palembang.



Totalnya, 19 ruas jalan tol di Indonesia dengan panjang keseluruhan 

427 kilometer ditargetkan selesai pada akhir 2021. Tak aneh jika 

anggaran yang disiapkan di sektor ini pun terbilang bombastis, yakni 

mencapai Rp413,8 triliun. Anggaran tersebut naik 47,2% dibandingkan 

tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp281,1 triliun setelah 

mengalami penyesuaian terkait situasi pandemi.

BI Rate: Penurunan suku bunga dan kebijakan tanpa 

uang muka

Tren suku bunga

Rumah.com Indonesia Property Market Index
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Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada tanggal 16-17 

Juni 2021 memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga 

acuan (7 Days Reverse Repo Rate/BI 7DRR) sebesar 3,5 persen pada 

Juni 2021. Begitu pula dengan tingkat suku bunga deposit facility dan 

bunga lending facility masing-masing tetap di 2,75 persen dan 4,25 

persen.

 
Keputusan BI menurunkan suku bunga acuan (BI 7DRR) ini 

mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan global dan 

nasional. Bank sentral nasional memandang pemulihan ekonomi 

Indonesia ini juga terkait berbagai faktor seperti stimulus fiskal dari 

pemerintah untuk menggerakan sektor riil, salah satunya dari 

relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

 
Untuk mendorong hal tersebut, BI juga telah memperpanjang 

kebijakan makroprudensial yang akomodatif, seperti relaksasi rasio 

Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk 

kredit/pembiayaan menjadi paling tinggi 100 persen atau Down 

Payment (DP) nol persen untuk semua jenis properti dan juga 

relaksasi kredit bagi kendaraan bermotor, hingga akhir tahun 2021 ini.

Suku Bunga BI 7DRR mengalami penurunan sebesar 75 bps dalam 12 

bulan terakhir, sementara suku bunga KPR turun sebesar 36 bps pada 

rentang yang sama.

 
“Besaran suku bunga KPR saat ini masih tinggi, terutama jika dilihat 

dari besaran suku bunga acuan yakni BI 7DRR. Meski demikian, kita 

juga melihat upaya bank untuk menyesuaikan suku bunga KPR 

mereka seiring turunnya suku bunga acuan. Secara umum, suku 

bunga KPR saat ini adalah yang terendah dalam setidaknya 5 tahun 

terakhir. Digabungkan dengan tren harga properti yang cenderung 

menurun, kesempatan pembelian tanpa uang muka, serta 

penghapusan PPN, ini menjadi momen yang tepat untuk membeli 

rumah,” kata Marine.



Conclusion

Data Rumah.com Indonesia Property Market Index per kuartal kedua 

2021 menunjukkan adanya kenaikan harga properti. Indeks harga 

apartemen masih negatif, tetapi peningkatan harga terus terjadi di 

segmen rumah tapak. Hal ini membangkitkan optimisme pasar yang 

terlihat dari tingginya tren pencarian properti pada kuartal kedua 

2021 dibandingkan kuartal sebelumnya.

 
Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten menjadi yang paling besar 

mengalami kenaikan harga properti. Meski peningkatan harga masih 

didominasi segmen rumah tapak, beberapa wilayah justru mencatat 

kenaikan harga apartemen yang lebih tinggi. Hal ini cukup terlihat 

pada kota-kota yang menjadi favorit konsumen properti seperti Kota 

Tangerang, Depok, dan Gresik.



Meski suplai properti mulai berkurang, pasar masih berada dalam 

kondisi buyer’s market. Pengembang pun masih berupaya untuk 

meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan gelontoran stimulus 

ekonomi yang dikucurkan Pemerintah sejak Maret 2021 lalu.

 
Kota-kota satelit seperti Gresik semakin dilirik konsumen, 

menghindari permukiman yang sudah padat di Surabaya dan 

Sidoarjo. Tren ini dimungkinkan dengan adanya ruas-ruas tol baru 

yang memudahkan aksesibilitas

 
Dengan begitu, target pencarian konsumen semakin luas dan tidak 

terpaku pada pusat kota yang padat. Hal terpenting bagi konsumen 

properti di tengah pandemi Covid-19 seperti ini adalah harga hunian 

yang sesuai anggaran mereka, rata-rata di bawah Rp1 miliar.



Metodologi

Dengan beragam teknik statistik, data dari 400.000 lebih listing properti residensial di 

Rumah.com dikumpulkan dan dianalisis untuk menunjukkan pergerakan penentuan harga 

dari sisi suplai. Rumah.com Property Index menunjukkan optimisme penjual dan 

mengindikasikan level harga yang diharapkan oleh pemberi suplai residensial di pasar, dalam 

hal ini adalah pengembang dan penjual perorangan.

 
Kenaikan jangka pendek dalam Index menunjukkan kecenderungan dalam sentimen. Dalam 

jangka panjang, Index mengindikasikan tahapan siklus properti yang sedang berlangsung.

rumah.com indonesia property market index dibuat berdasarkan level harga per kuartal 

pertama (Q1) 2017. artinya, level harga yang dikumpulkan didenominasikan sebagai 100 pada 

kuartal pertama 2017, dan penentuan harga pada kuartal selanjutnya akan terkait dengan 

level harga pada kuartal pertama 2017.

 
Kami melengkapi level harga dengan informasi volume suplai berdasarkan jumlah listing 

properti di Rumah.com. Volume suplai mencakup rumah baru (primary) dan rumah bekas 

(resale/ secondary) di pasar properti Indonesia.

Tentang Rumah.com Indonesia 

Property Market Index

Membeli sebuah rumah bisa menjadi keputusan paling sulit, dan mungkin juga yang 

termahal, dalam hidup Anda. Saat memutuskan untuk membeli rumah, hal yang terpenting 

adalah mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya, agar Anda bisa mengambil keputusan 

dengan penuh percaya diri.

 
Rumah.com ingin membantu para pencari residensial dengan membuat proses ini menjadi 

lebih transparan. Kami membuat Rumah. com Property Index untuk membantu masyarakat 

Indonesia memahami pergerakan pasar properti dengan lebih baik. Para pembeli bisa 

mendapatkan informasi harga yang masuk akal, sesuai dengan sentimen pasar.

 
Sebagai yang terdepan di pasar properti Indonesia, Rumah.com memproses begitu banyak 

data properti setiap hari. Dengan demikian, kami dapat mengolah dan memberikan informasi 

mendalam kepada masyarakat Indonesia yang tengah mencari residensial.



 Rumah.com diluncurkan pada 2011 dan 

merevolusi pasar properti Indonesia dengan 

menjadikannya transparan dan dapat 

diakses secara online. PropertyGuru Group 

pertama kali diluncurkan pada 2007 dan 

berkembang dari sebuah media properti 

terbesar menjadi perusahaan teknologi 

yang berkembang pesat dengan portofolio 

yang kuat dari portal properti No.1, aplikasi 

seluler pemenang penghargaan; platform 

pemberdayaan penjualan pengembang 

terbaik di kelasnya, FastKey, dan sejumlah 

aktivitas properti terkemuka di industri 

seperti awards, event, dan publikasi - di 

sebelas negara di Asia.

 
Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi

Rumah.com;

linkedin.com/company/rumah-com

Tentang Rumah.com

Rumah.com adalah portal properti terdepan 

di Indonesia, bagian dari PropertyGuru 

Group, perusahaan teknologi properti 

terdepan di Asia. PropertyGuru Group 

menjadi tujuan favorit bagi 23 juta pencari 

rumah di Singapura, Malaysia, Indonesia, 

Thailand, dan Vietnam. Sebagai bagian dari 

Group, Rumah.com membantu para pencari 

properti di Indonesia dengan menyediakan 

beragam pilihan yang relevan, informasi 

mendalam, dan solusi yang akan membuat 

pencari properti mengambil keputusan 

dengan percaya diri.



PropertyGuru Group

REG    PropertyGuruGroup.com | Asia.PropertyAwards.com

           AsiaRealEstateSummit.com

SG      PropertyGuru.com.sg | CommercialGuru.com.sg 

MY     PropertyGuru.com.my 

ID       Rumah.com | RumahDijual.com 

TH      DDproperty.com

VN      Batdongsan.com.vn

Kontak

Informasi tambahan untuk keperluan media dan pers, atau untuk 

memahami lebih jauh mengenai Rumah.com Indonesia Property Market 

Index, hubungi: mediaenquiry@rumah.com.

  
Pernyataan Penyangkalan

Penerbitan indeks ini dipersiapkan sebagai panduan umum di pasar 

properti, namun tidak bersifat menggantikan saran profesional. Kami selalu 

berusaha untuk menjaga ketepatan dan kelengkapan informasi yang 

disampaikan. Namun demikian, kami menyarankan Anda untuk tidak 

mengambil tindakan berdasar penerbitan indeks ini tanpa memperoleh 

masukan secara profesional. Jaminan (secara langsung mau pun tidak 

langsung) adalah tidak dinyatakan dalam penerbitan indeks ini sehingga 

Rumah.com atau PropertyGuru Group tidak menjadi pemangku tanggung 

jawab atas konsekuensi yang terjadi terhadap keputusan yang diambil 

berdasarkan informasi ini.


