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RAHASIA #1

TradisiOnaL aTau
PrOFesiOnaL,
bukan kriminaL
“Anda pikir membayar seorang
profesional itu terlalu mahal, tunggu
sampai Anda mempekerjakan seorang
amatir.” —Red Adair
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A

kibat yang ditimbulkan dengan
datangnya era Proptech adalah
kita akan menyaksikan bagaimana
teknologi semakin masif menggantikan
peranan tenaga manusia sebagai perantara.
Salah satu yang terkena dampak adalah
profesi broker. Padahal, profesi broker
ini merupakan pintu masuk paling awal
bagi orang-orang yang ingin membangun
kekayaan di bidang properti.
Namun, apabila kita mengetahui dengan
jelas, dalam hal apa saja peranan seorang
broker dapat digantikan oleh teknologi, kita
dapat mengantisipasinya. Pasalnya, mungkin
saja ada kesempatan besar yang juga muncul
di balik kemajuan teknologi ini.
Contoh paling sederhana adalah bagaimana
beberapa orang berhasil membangun brand
pribadi di media sosial. Dirinya berubah
menjadi merek untuk bidang tertentu. Saat
ini tersedia berbagai platform media sosial
yang dapat mengakomodasi hal ini.
Anda dapat memanfaatkan ini sebagai
langkah awal di bidang properti. Saat ini ada
dua jalur utama yang dikenal: tradisional

dan profesional. Mau mengambil jalur yang
mana pun adalah sebuah pilihan. Bukan
persoalan baik atau tidak baik. Di mana letak
perbedaannya?
Broker Tradisional (BT) biasanya bekerja
secara individual. Umumnya semua proses
jual beli sewa dikerjakan sendirian. Walaupun
begitu, ada juga yang berhasil membangun
jejaring karena mampu menjaga reputasi
ditambah jam terbang yang tinggi dalam
membangun reputasinya.
Seorang BT yang belum memiliki reputasi,
biasanya membutuhkan waktu yang lebih
panjang pada awal-awal kariernya untuk
mendapatkan klien. Bayangkan saja ia hanya
bekerja sendiri, learning by doing, tanpa
dukungan orang lain.
Adapun Broker Profesional (BP) biasanya
tergabung dalam sebuah perusahaan yang
mewadahi mereka. Mereka dapat bergabung
untuk membangun kantor bersama dengan
brand sendiri atau mengambil waralaba dari
brand yang sudah terkenal.
Kantor tempatnya bergabung biasanya
memberikan berbagai dukungan, seperti
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pelatihan
bersertifikasi,
mentorship,
serta dukungan sistem administrasi yang
berhubungan dengan proses terjadinya
transaksi.
Hal yang terpenting apabila tergabung dalam
sebuah perusahaan adalah kemudahan dalam
mengakses informasi dan kesempatan untuk
berjejaring dalam skala yang lebih besar.
Selain itu, juga mendapatkan dukungan
pembelajaran secara berkesinambungan dari
mereka yang lebih berpengalaman.
Untuk hal inilah, ada pembagian komisi
antara seorang broker dan kantornya. Berbeda
dengan seorang BT yang tidak perlu berbagi
komisi dengan sebuah kantor.
Bagi sebagian orang, menggunakan jasa BP
bersertifikasi dirasa lebih memberikan rasa
aman dalam bertransaksi. Pasalnya, broker
profesional bersertifikasi yang berada di
bawah naungan sebuah perusahaan akan
selalu menaati kebijakan yang berlaku di
perusahaan tersebut dan berusaha menjaga
kredibilitas perusahaan.

reputasi. Adapun fondasi reputasi yang
utama adalah kejujuran. Begitu seorang
broker, baik tradisional maupun profesional
melakukan penipuan yang boleh disebut
berbau kriminal, percayalah bahwa kariernya
tidak akan panjang. Soalnya, dalam profesi
mana pun, termasuk broker, aroma tipu-tipu
sering kali merusakkan hubungan dengan
klien.

Profesi broker ini mirip seperti
menjalani kehidupan sebagai
seorang entrepreneur. Mereka
memiliki waktu kerja yang
fleksibel dan potensi penghasilan
yang tidak terbatas. Tentu saja
hal ini bergantung pada seberapa
giat dan disiplinnya mereka
membangun usahanya.

Sekali lagi, BT atau BP itu merupakan pilihan.
Keduanya sama-sama perlu membangun
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Perlu diingat bahwa profesi ini juga
membutuhkan upgrade pengetahuan dan
keterampilan secara berkala, serta terusmenerus membangun jaringan. Tentu saja hal
ini akan meningkatkan nilai diri seorang broker.
Semakin tinggi jam terbang pengalaman dan
jumlah transaksi yang dibukukan, semakin
tinggi pula nilai dirinya.

Pada awal kariernya seorang
broker biasanya mendapatkan
penghasilan berupa fee.
Apabila pengalaman dan jam
terbangnya sudah tinggi, ia
dapat saja terlibat dalam
project development yang dapat
memberikan capital gain.

Agar dipercaya menjadi seorang project
development, seseorang harus memiliki
jaringan kerja yang luas dan kukuh. Soalnya,

ia membutuhkan dukungan dari banyak orang
dengan bidang keahlian yang berbeda-beda.
Telah disebutkan pada awal tulisan bahwa
hari ini bidang pekerjaan seorang broker
properti perlu menguasai banyak bidang yang
berhubungan. Karena itu, sebutan konsultan
properti (KP) dirasa lebih mewakili daripada
sebutan sales person atau marketing
executive yang seolah hanya bertujuan
menghasilkan penjualan semata.
Hari ini kemampuan dalam membaca data,
terampil dalam penggunaan berbagai macam
aplikasi, dan semangat berkolaborasi sudah
merupakan persyaratan wajib bagi para
agen-agen baru dalam membangun karier.
Di halaman-halaman selanjutnya saya akan
menyajikan berbagai contoh kasus dari
berbagai perusahaan proptech di luar negeri
sebagai inspirasi.
Selain itu, terselip kisah sebagai referensi
bagaimana para konsultan properti mem
bangun karier mereka.
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Kisah Konsultan Properti: Rita Megawati

M

enjalani hidup tidak dapat dengan
cara coba-coba, tetapi harus
dilakukan dengan kesungguhan dan
keyakinan. Prinsip inilah yang melandasi
Rita untuk bangkit dari banyak kesulitan
hidupnya.

Saat mencari-cari tempat tinggal yang baru
di daerah Gading Serpong, ia berkenalan
dengan seorang agen perumahan. Rupanya,
pertemuan inilah yang membuka episode
baru dalam hidupnya yaitu menjadi seorang
agen properti.

Masalah berat pertama yang mengusik
hidup Rita adalah kebakaran hebat hingga
membumihanguskan semua yang dimilikinya.
Musibah ini terjadi justru saat ia belum lama
mengundurkan diri dari pekerjaannya karena
ingin berfokus merawat anaknya yang baru
lahir.

Awalnya Rita menolak berkali-kali tawaran
agen rumah tersebut karena dia merasa tidak
memiliki kemampuan berbicara yang baik
ataupun latar belakang marketing. Apalagi,
pendidikannya adalah akuntansi yang biasa
berkutat dengan angka-angka.

Dengan menggendong bayinya yang baru
berusia sebulan, ia dan suaminya menangis
di tempat penampungan. Namun, pada saat
itu juga ia berkata di dalam hatinya, hanya
cukup sampai malam ini kesedihannya, besok
sudah harus bangkit kembali.

Singkat cerita, Rita pun akhirnya berhasil
diyakinkan untuk menjalani profesi barunya.
Menyadari tidak memiliki pengetahuan dan
keterampilan di bidang properti, ia sepenuh
hati mempersiapkan diri. Selalu datang paling
pagi dan pulang paling sore menjadi modal
awalnya sebagai seorang newbie di dunia
properti.
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Rezeki burung pada pagi hari adalah
mendapatkan makanan pertama. Begitu pula
untuk Rita adalah telepon pertama dari calon
klien. Semua telepon yang masuk dicatat
dengan baik. Siang harinya dikonsultasikan
dengan principal atau rekan-rekannya yang
lebih senior.
Hanya dalam selang waktu dua minggu,
pucuk dicinta ulam tiba. Rita mendapatkan
penjualan pertamanya. Selain memperoleh
komisi penjualan rumahnya yang pertama
dari kantor. Dia juga mendapatkan “tanda
terima kasih” dari penjual dan pembeli
pertamanya sebagai apresiasi kerja keras
dan pelayanannya. Senangnya ia bukan main
walau nilainya masih di bawah gajinya saat
bekerja dahulu.
Dalam waktu enam bulan setelahnya, Rita
sudah berhasil membuka kantornya sendiri di
Gading Serpong atas permintaan salah satu
klien, yang juga menjadi investornya.
Bagi Rita, profesi agen properti ini bukanlah
sebuah profesi yang dapat dianggap profesi
sampingan, melainkan sebuah profesi yang
harus dijalani dengan kesungguhan. Hal ini

jugalah yang membuat dirinya kemudian
memutuskan mengambil jalur profesional.

Apabila diingat lagi pada masa itu,
saat dirinya keluar dari kantor
agen properti yang pertama, ia
sudah mendapatkan kepercayaan
dari banyak orang. Tanpa kantor
bermerek pun namanya sudah
menjadi merek sendiri untuk
wilayah Gading Serpong.

Rita melihat jauh ke depan. Dia tidak dapat
sendirian membangun mimpi-mimpi besar.
Tim yang solid dengan semangat berbagi
harus dibangun. Keputusannya di jalur
profesional berbuah belasan proyek properti
prestisius yang melibatkan dirinya sebagai
konsultan ataupun pimpinan proyek.
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Potensi Penghasilan konsultan Properti

K

omisi Broker Tradisional (BT) sangat
bervariasi. Sekitar 5–10 persen dari
besaran transaksi. Adakalanya seorang
BT tidak meminta persentase, tetapi mematok
fee dalam angka rupiah. Misalnya, sebesar
Rp1 juta jika terjual rumah pada harga Rp100
juta–Rp150 juta.
Bahkan, ada istilah “titip harga”. Pihak penjual
menetapkan harga pokok dan perantara
menentukan harga sendiri di atas harga
pokok. Jika rumah yang dijual laku dengan
harga yang dibuat oleh perantara, sisa uang
dari harga jual dikurangi dengan harga pokok
itulah yang menjadi haknya.
Pemerintah mengatur besaran penghasilan
profesi ini melalui Permendag No 51/2017
Pasal 12. Isinya menyebutkan komisi sebesar
2–5 persen dari besarnya nilai transaksi
dibayar oleh pihak penjual. Adapun untuk
sewa sebesar 5–8 persen.

Komisi tersebut selanjutnya dapat dibagi
antara broker profesional dan kantor dengan
porsi yang ditentukan oleh perusahaan
masing-masing.
Penghasilan double digit secara rutin bagi
seorang konsultan properti bukanlah hal
yang sulit dicapai. Hal ini karena nilai properti
dan kebutuhan akan tempat tinggal juga
meningkat terus dari tahun ke tahun.
Lalu, apakah setiap orang dapat sukses
sebagai seorang konsultan properti?
Jawabannya sangat bergantung pada diri
sendiri. Untuk itu, Anda perlu memiliki
landasan dan tujuan yang kuat mengapa
Anda memilih profesi ini untuk ditekuni.
Apakah Anda menyenangi dunia ini dan
memiliki budaya belajar yang baik?
Lalu, bersediakah anda secara berkala
meng-upgrade diri?
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insPirasi PrOPTeCh
•

blockable inc (amerika) adalah perusahaan yang merancang, memproduksi, dan
menghadirkan struktur modular yang dapat dikonigurasi, terhubung, dan ditumpuk.

Sumber: www.blokable.com

Apa ide Anda yang dapat diterapkan di Indonesia?
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RAHASIA #2

bekerJa dengan PASSION:
hasraT aTau gairah

“Hasrat akan menggerakkan orang
melampaui dirinya, melampaui
kelemahannya, dan melampaui
Joseph Campbell
kegagalannya.” —Joseph
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A

pabila Anda sudah membuat pilihan?
Langkah selanjutnya adalah Anda
perlu memiliki bahan bakar untuk
dapat menjalaninya.
Agar mampu bertahan pada era disrupsi ini,
seorang konsultan properti wajib memiliki
passion dalam menjalani profesinya. Passion
ini diibaratkan adalah bahan bakarnya.
Apa itu passion?
“Sebuah dorongan yang menggerakkan diri,
membuat diri ini menggebu-gebu untuk
melakukan sesuatu.”
Ini jawaban dari seorang peserta seminar
suatu ketika.
“Apa persisnya ‘sesuatu’ yang Anda
maksudkan itu?” tanya saya lebih lanjut.
“Berahi, Pak!” Seorang mahasiswa dari
baris tengah langsung nyeletuk. Spontan
meledaklah tawa dari ratusan peserta
lainnya.
Persisnya; passion bukanlah berahi atau
gairah (seksual). Namun, keduanya memiliki

daya dorong yang sama. Hal inilah yang
kemudian membuat banyak orang bingung
membedakan antara passion atau bukan.
Dalam bahasa inggris, ada kata passion dan
desire. Sebagian orang menggunakan kata
hasrat untuk menjelaskan passion dan kata
berahi untuk desire. Dalam bahasa Indonesia,
kedua kata itu itu disebut ‘renjana’. Makna
renjana adalah rasa hati yang kuat, termasuk
juga dalam soal cinta dan gairah. Begitulah,
kalau sudah bermain kata-kata; kadang yang
sederhana dapat menjadi ribet.
Saya pribadi lebih condong menggunakan
‘perbedaan perasaan’ untuk menjelaskan
hal ini. Utamanya ‘sebelum’ dan ‘sesudah’
keinginan terpenuhi.
Apabila keinginan tersebut dilandasi
oleh desire, sesudah mendapatkan apa
yang diinginkan, daya dorongnya secara
berangsur-angsur akan menurun atau hilang
sama sekali.
Adapun pada passion sebaliknya. Daya
dorong bukannya menurun, malah dapat
meningkat.
Motifnya
adalah
untuk
memperbaiki sesuatu menjadi lebih baik lagi.
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