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Sambutan Manajemen
Dear Rekan Media yang terhormat,

Perkembangan industri properti Tanah Air menjadi salah satu topik 
yang selalu menarik untuk diangkat. Sebagai industri penting yang 
menjadi penopang ekonomi nasional, perubahan yang terjadi di 
dunia properti tentu perlu diberitakan oleh media untuk diketahui 
oleh khalayak ramai. 99 Group dalam perannya sebagai  properti di 
Indonesia, berkomitmen untuk senantiasa memberikan informasi 
paling akurat dan tepercaya terkait dengan dunia properti.

Untuk itulah, dengan bangga, kami mempersembahkan Flash Report; sebuah inovasi 
laporan tren pasar properti yang diolah secara mendalam dan disajikan dengan ringkas. 
Kami harap Flash Report yang diterbitkan setiap bulan ini, dapat dijadikan sebagai 
referensi data yang bermanfaat guna keperluan pemberitaan rekan-rekan sekalian.

Salam hangat,

Wasudewan
CEO 99 Group Indonesia
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Sambutan Manajemen
Dear Rekan Media,
Terima kasih telah menjadikan Flash Report 99 Group ini 
sebagai salah satu acuan data harga dan tren properti di 
Indonesia selama ini. Di edisinya yang ke-9 ini, kami kembali 
menghadirkan tren perubahan harga properti secondary market 
di kota-kota besar Indonesia. Sebagai property marketplace 
nomor satu dan dengan market share terbesar di Indonesia, 
team data kami akan terus menyajikan laporan pasar properti 
properti Indonesia yang paling akurat. Kami juga senantiasa 

mengharapkan saran dan masukan dari rekan-rekan media terkait kebutuhan akan 
data pasar properti lain yang dapat membantu menyempurnakan Flash Report ini.

Salam

Bharat Buxani
SVP of Marketing 99 Group Indonesia

Dear Rekan Media,
SRX adalah anak perusahaan dari 99 Group yang memiliki 
spesialisasi di bidang analisis properti dan telah membuat 
laporan analisis pasar properti Singapura melalui Flash Report 
triwulanan sejak tahun 2014. Laporan yang disajikan sangat 
akurat dan banyak diulas di Singapura maupun di dunia 
internasional. Kami juga menggunakan keahlian yang sama 
untuk membuat Flash Report terkait pasar properti di Indonesia, 
dimulai dengan Laporan Penjualan Kembali Rumah (Rumah 

Resale Report). Kami berharap, pembaruan yang berkala dan transparan ini dapat 
berguna bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi para pemilik dan pencari rumah.

Salam,

Luqman Hakim
Chief Data Officer of 99 Group 
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Observasi
Harga Rumah Seken di Indonesia Merangkak Naik 0,6% di Bulan Juni 2022;
Suplai Tumbuh 2,4% secara Month-on-Month

Di Jabodetabek, secara month-on-month, Jakarta, 
Tangerang, Depok, Bogor, dan Bekasi mengalami 
kenaikan harga sebesar 0,1%, 0,5%, 1,3%, 1,7%, 
dan 1,0% secara berturutan pada bulan ini.

• Secara year-on-year, dari Juni 2021 hingga Juni 2022, 
semua kota di Jabodetabek mencatatkan kenaikan harga: 
Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, dan Bekasi naik 
sebesar 2,5%, 6,8%, 8,4%, 1,6%, dan 1,4% berturutan.

Harga rumah di Indonesia secara keseluruhan naik 
0,6% pada bulan Juni 2022 dibandingkan dengan 
Mei 2022.

Berdasarkan Indeks Harga Rumah Seken di 99/R123

• Secara year-on-year, keseluruhan harga rumah lebih tinggi 
3,2% dari bulan Juni 2021

• 9 dari 13 kota dalam indeks kami mencatatkan kenaikan 
secara month-on-month. Surakarta mengalami kenaikan 
harga bulanan tercepat sebesar 2,1%.

• 9 dari 13 kota mengalami kenaikan harga secara year-on-
year. Kenaikan harga tahunan tercepat terjadi di Medan 
dengan catatan kenaikan 11,2%.

Untuk kota besar lainnya di Pulau Jawa, secara 
month-on-month, harga rumah di Bandung, 
Surabaya, Semarang, dan Surakarta tumbuh 0,8%, 
0,2%, 0,4%, dan 2,1% berturutan, sementara 
harga rumah di Yogyakarta turun sebesar 1,3%.

• Secara year-on-year, harga rumah di Bandung dan 
Semarang tumbuh sebesar 4,1% dan 3,4% berturutan dari 
bulan Juni 2021. Surabaya tidak mengalami perubahan 
harga, sementara Yogyakarta dan Surakarta turun 1,8% 
dan 0,5% pada periode yang sama.
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Untuk kota besar di luar Pulau Jawa, Medan, 
Denpasar, dan Makassar mengalami penurunan 
harga sebesar 0,4%, 5,1%, dan 1,8% di bulan Juni 
2022 dibandingkan bulan Mei 2022.

• Secara year-on-year, harga rumah di Medan dan Makassar 
naik sebesar 11,2% dan 3,5% berturutan, sedangkan 
harga rumah di Denpasar turun 1,5%.

Volume suplai meningkat 2,4% dari bulan Mei ke 
Juni 2022.

• Secara year-on-year, volume suplai lebih tinggi 22,3% dari 
Juni 2021.

Terkait listing enquiries untuk rumah, lokasi paling 
populer adalah Tangerang dengan persentase 
16,7% dari total listing enquiries untuk rumah di 
Indonesia pada bulan ini.

• Lokasi terpopuler kedua adalah Jakarta Barat dengan 
pangsa pasar 11,6%, diikuti oleh Jakarta Selatan sebesar 
9,2%.

• Secara month-on-month, kota dengan peningkatan 
proporsi enquiries terbesar pada Juni 2022 adalah 
Tangerang sebesar 0,7%, diikuti oleh Jakarta Utara dengan 
kenaikan 0,5%.

• Di sisi lain, kota dengan proporsi penurunan enquiries 
terbesar secara month-on-month adalah Jakarta Barat dan 
Tangerang Selatan dengan penurunan 0,7%, diikuti oleh 
Jakarta Timur dengan penurunan 0,4%.

Berdasarkan Indeks Harga Rumah Seken di 99/R123
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Pasaran Rumah Seken
Suplai Rumah Seken

Harga Rumah Seken

Sumber: 99.co / Rumah123.com
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Sumber: 99.co / Rumah123.com
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Sumber: 99.co / Rumah123.com
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Sumber: 99.co / Rumah123.com
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Indeks Perubahan Harga

Sumber: 99.co / Rumah123.com
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Sumber: 99.co / Rumah123.com
Catatan: Angka pada kolom abu-abu merupakan hasil kalkulasi kurang dari 100 listing.

Median Harga
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Lokasi Populer

Sumber: 99.co / Rumah123.com
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Tentang 99 Group
99 Group adalah induk dari platform properti 99.co, Rumah123.com, iProperty.com.sg, dan 
Singapore Real Estate Exchange (SRX). Misi kami adalah untuk menjadi portal properti paling 
sederhana dan paling terpercaya untuk membantu para pencari rumah menemukan jalan pulangnya 
masing-masing. 

Dimulai dengan teknologi terbaik, kemampuan analisis data yang kuat, dan pemahaman mendalam 
mengenai real estate, 99 Group menjadi platform properti paling komprehensif dan paling populer 
di Asia Tenggara. Di Indonesia, 99 Group memiliki Rumah123.com yang telah berdiri sejak 2007, 
menjadikannya portal properti pertama di Indonesia. Dengan lebih dari 75% total pangsa pasar 
atau 27,4 juta trafik bulanan dan 18,1 juta pengguna, 99 Group pun menjadi salah satu platform 
dengan jangkauan konsumen terbesar di Indonesia.

99 Group memiliki portofolio produk yang besar mulai dari produk primer, sekunder, verified 
listings, hingga properti aset bank. Setiap tahun, kami terus mengadakan beragam acara dan 
program unggulan yang sangat dinantikan oleh para konsumen, seperti Property Outlook, Hari 
Properti Nasional, dan Golden Property Awards yang sangat bergengsi.

Jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai perusahaan dan berbagai programnya, 
hubungi Wahyu Ramadhan di +62 85700158258 atau wahyu.ramadhan@99.co.
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Tentang Flash Report
P: Apa itu 99.co Residential Property Flash 
Report ?
J:
99.co Residential Flash Report adalah laporan 
bulanan yang melacak dan menyebarkan harga 
jual kembali jenis properti rumah (“Landed” 
dalam bahasa Inggris) melalui 99.co  Resale 
Price Index (RPI) dan Resale Supply Index (RSI).

RPI and RSI adalah indeks berbasis listing yang 
merefleksikan harga jual kembali rumah dan 
juga perubahan suplai secara month-on-month.

Flash Report ini menyajikan indeks rujukan 
langsung yang penting bagi para profesional 
di bidang real estate ataupun publik untuk 
memonitor perubahan harga di pasar properti 
sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi 
informasi terkait harga properti.

P: Apa kelebihan laporan ini dibandingkan 
dengan data dan laporan properti lainnya?
J:
Laporan bulanan kami menyajikan pembaruan 
informasi yang lebih terkini mengenai pasar
properti sementara laporan lainnya kebanyakan 
menyajikan informasi dengan basis per kuartal.

Data yang digunakan untuk mengkalkulasikan 
RPI dan RSI diambil dari database listing 
properti paling komprehensif dan paling besar 
di Indonesia, yaitu 99.co dan Rumah123.com.

Kami menambahkan setiap titik data dengan 
atribut geospasial dan atribut level proyek/
rumah untuk memperhitungkan faktor hedonis 
setiap rumah.

Kami menyajikan data yang lebih terperinci,
semisal ‘Median Harga Jual Kembali’ yang 
dipecah berdasarkan kota/kabupaten dan ‘Sub-
indeks Jabodetabek‘ dan daerah pendukungnya 
dan ‘Lokasi Populer’ berdasarkan enquiries di 
99.co dan Rumah123.com.
P: Apa metodologi yang dipakai untuk 

mengkalkulasikan RSI and RPI?
J:
Setiap akhir bulan, cuplikan listing rumah yang 
aktif di 99.co dan Rumah123.com dikumpulkan.
Cuplikan informasi ini yang kemudian menjadi 
dasar untuk membuat kalkulasi RSI dan RPI.

Karena sifat pembuatan listingnya, listing-listing 
yang ada pada cuplikan ini sepenuhnya tidak
diduplikasi, dirapikan dan dikelola ulang ke 
lokasi dan sub-lokasi yang berbeda. Langkah 
ini sangat krusial untuk memastikan akurasi dan 
kelengkapan informasi pada kalkulasi indeks 
selanjutnya.

Regresi hedonis kemudian diterapkan pada 
data listing yang diubah untuk menghitung RPI,
menggunakan Januari 2020 sebagai bulan 
dasar. Metodologi Regresi Hedonis dimodelkan 
pada nilai ekonomi real estate yang telah 
terbukti dan indeks harga konsumen di seluruh 
dunia.

RSI dikalkulasikan dari sejumlah listing aktif
(misalnya suplai) yang tersedia di platform 
99.co dan Rumah123.com, menggunakan bulan 
Januari 2020 sebagai bulan dasar.



THANK YOU
Follow Us on

@rumah123com
@99indonesia
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@99dotco_ID
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