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Perkembangan Kredit Properti di Indonesia 
 

Sekitar tahun 2014 hingga 2016 secara perlahan sektor properti mengalami penurunan. Mulai dari 

pengetatan Kredit Pemilikan Properti (KPP) oleh Bank Indonesia, suku bunga KPR yang relatif masih 

tinggi hingga adanya peraturan LTV yang dinilai terlalu memberatkan yang menyebabkan sikap 

kehati-hatian para pelaku investor properti. Di samping itu, pada rentan waktu tersebut sektor 

properti dalam negeri juga tertekan oleh tingkat inflasi yang cenderung tinggi, terdepresiasinya 

nilai tukar rupiah serta melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,88% (yoy) di 

tahun 2015. Beberapa faktor tersebut menyebabkan sektor properti semakin terpuruk. 

Memasuki triwulan II tahun 2015 terjadi perlambatan sektor properti, ditandai dengan 

melemahnya pertumbuhan kredit properti bulan Mei 2015 ke level 14,14% (yoy). Padahal, pada 

bulan Mei 2014 pertumbuhan kredit properti masih mampu tumbuh sebesar 23,70% (yoy). 

Berdasarkan sektor, penurunan tertinggi terjadi pada sektor KPR dimana pada bulan Mei 2015 

hanya mampu tumbuh 7,96% (yoy) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan KPR bulan Mei 2014 

sebesar 25,77% (yoy). Selain KPR, pertumbuhan KPA juga turut menurun ke level 7,96% (yoy) pada 

Mei 2015, menurun dibandingkan bulan Mei 2014 sebesar 10,90% (yoy). Pertumbuhan kredit real 

estate juga mengalami penurunan dari level 24,76% (yoy) pada bulan Mei 2014 ke level 18,76% 

(yoy) pada bulan Mei 2015. Hanya kredit konstruksi yang berhasil mencatatkan pertumbuhan. Pada 

bulan Mei 2015, kredit konstruksi tumbuh sebesar 28,62% (yoy), meningkat dibandingkan Mei 

2014 sebesar 19,68% (yoy).  

Gambar 1. Pertumbuhan Kredit Properti Tahun 2014 - 2019 

 
              Sumber: Bank Indonesia, diolah 

Akhir tahun 2016 pertumbuhan kredit properti mulai merangkak naik sebagai dampak adanya 

adanya kebijakan relaksasi LTV bulan Juni 2015. Meskipun demikian, kebijakan relaksasi tersebut 

dinilai belum signifikan karena masih menyasar sisi demand, sehingga dampaknya terhadap 

pertumbuhan sektor real estate baru dirasakan pada triwulan III tahun 2018 setelah adanya 

relaksasi lanjutan Bank Indonesia di bulan Juni 2018 dan OJK di bulan Agustus 2018 yang 

menyentuh sisi supply.  
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Pada akhir tahun 2018, pasar pembiayaan properti kembali kondusif, ditandai dengan 

meningkatnya pertumbuhan total kredit properti ke level 16,77% (yoy) atau senilai Rp913.742 

miliar. Pertumbuhan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dan kredit konstruksi berhasil menembus 

level 27,30% (yoy) dan 22,93% (yoy). Sementara itu, kredit real estate dan Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) mampu tumbuh di level 13,93% (yoy) dan 13,31% (yoy). 
 

Sampai dengan triwulan I 2019, sektor properti dalam negeri masih menunjukkan perbaikan. Saat 

ini, kredit properti tumbuh 18,26% (yoy) dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada kredit 

konstruksi sebesar 28,74% (yoy), diikuti oleh kredit KPR dan KPA sebesar 13,71% (yoy) dan kredit 

real estate sebesar 13,53% (yoy). Beberapa faktor yang mendukung perbaikan tersebut antara lain 

adalah pertumbuhan ekonomi yang stabil di level 5,18% (yoy) pada tahun 2018, jauh lebih baik 

dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 4,88% (yoy). Selain itu, kebijakan 

pelonggaran rasio LTV Bank Indonesia akan lebih terlihat pada tahun 2019 yang mendorong 

perbaikan sektor properti. 


