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Sekali dalam seratus tahun
Banyak orang akan setuju bahwa pandemi COVID-19 bukanlah suatu kejadian “black swan” melainkan lebih
tepat disebut sebagai kejadian yang memiliki periode ulang “sekali dalam seratus tahun.” Kemunculan
pandemi COVID-19 telah lama diprediksi oleh para ahli, dan ini bukanlah pertama kalinya dalam sejarah umat
manusia terjadi suatu pandemi flu yang menyebabkan kehancuran besar lintas benua di bumi ini. Dampak
sosial dan ekonomi dari pandemi-pandemi yang di masa lalu telah tertulis di dalam buku sejarah, dan kita
dapat belajar untuk tidak terjebak dalam situasi yang sama sebagaimana nenek moyang kita, walau akhirnya
kita menyadari bahwa hal tersebut tidaklah mudah.
Berkaca dari sejarah, kita mengetahui bahwa umat manusia membutuhkan waktu untuk mengatasi wabah
COVID-19 ini. Permasalahan utama adalah kita tidak dapat memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan
untuk mencapai titik tersebut. Pertarungan dengan virus adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh sains
dan bukan dengan bidang yang lainnya. Tentu saja, tindakan respons lain secara sosial dan ekonomi juga dapat
menolong upaya memperlambat atau mencegah penyebaran wabah lebih jauh, tetapi itu bukanlah sebuah
kemenangan total.
Mengetahui sifat alami dari sains yang mengandung ketidakpastian sangat besar, segala upaya yang telah
diterapkan oleh pemerintah di seluruh dunia dimaksudkan untuk memberikan umat manusia waktu tambahan
hingga sains dapat menemukan obat vaksin atau usaha kolektif dari sistem kesehatan dapat mengisolasi
pandemi ini secara efektif. Akan tetapi, segala upaya tersebut menimbulkan dampak biaya yang besar, baik
secara sosial maupun ekonomi. Karena akhir dari pandemi COVID-19 ini belum dapat terlihat dengan jelas,
bagaimana dampak pandemi ini terhadap kehidupan kita lama setelah periode karantina atau lockdown
berakhir?
Dampak global yang luar biasa
Sejak pandemi COVID-19 menarik perhatian dunia di bulan Januari 2020, reaksi masyarakat sangat beragam
di berbagai tingkat negara, kelas sosial, dan sektor bisnis. Terlepas dari efek riak yang tertunda, pada akhir
bulan Maret 2020, dampak dari pandemi ini sudah mencapai hampir seluruh negara di dunia. Perjalanan lintas
batas negara terhenti, sektor pariwisata jatuh secepat pandemi ini menyebar, dan kebijakan respons yang lebih
keras mulai dijalankan oleh pemerintah di berbagai negara. Lebih buruk, fenomena globalisasi yang sangat
ekstensif beberapa dekade belakangan menyebabkan gangguan yang luar biasa terhadap rantai pasok dunia,
yang tidak lagi memiliki redundansi sebagai pilihan alternatif rantai pasok ketika pandemi global seperti ini
terjadi, dan membuat ekonomi global lumpuh.
Tidak dapat dihindari, beberapa bisnis fundamental yang biasanya menjadi landasan bagi bisnis lain untuk
beraktivitas seperti properti adalah salah satu sektor yang terdampak paling parah akibat pandemi ini. Kita
tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa properti masih merupakan salah satu kelas aset yang paling
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dominan dan berharga. Oleh karenanya, saat ini sebagian besar kekayaan dunia ini sedang berada di bawah
ancaman dari pandemi ini. Bagaimana performa dan reaksi sektor properti dalam beberapa bulan atau beberapa
tahun mendatang? Ini adalah suatu pertanyaan yang wajib ditanyakan oleh para pelaku bisnis di sektor
tersebut.
Elastisitas permintaan dan penawaran properti
Kita telah mengetahui bahwa dalam jangka pendek, permintaan atas properti cukup elastis dibandingkan
dengan penawaran yang menunjukkan bahwa permintaan lebih rentan terhadap perubahan. Dalam konteks
pandemi COVID-19, kita bisa berharap bahwa efek riak ekonomi akan berlangsung lama hingga setelah
periode karantina atau lockdown di berbagai belahan dunia berakhir. Menimbang informasi yang dapat
diperoleh dari sejarah dan juga melihat skala dari pandemi ini, mungkin dua tahun adalah estimasi jangka
waktu yang cukup wajar untuk pemulihan ekonomi dan bisnis secara umum di seluruh dunia, tentu dengan
beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Selain itu, dengan mengetahui siklus bisnis sektor
properti yang biasanya terjadi, dua tahun adalah jangka waktu yang masih dianggap pendek oleh sektor ini.
Oleh karena itu, faktor yang paling menentukan dalam situasi ini adalah sisi permintaan dibandingkan dengan
sisi penawaran.
Seperti yang dapat kita amati di berbagai negara, permintaan properti turun secara signifikan setelah negara
tersebut mengumumkan kasus positif COVID-19 mereka yang pertama. Kemudian, permintaan yang masih
ada berhenti sama sekali ketika tindakan yang lebih ekstrem seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB)
atau bahkan karantina total dilakukan. Walaupun tidak seluruh sektor properti terdampak, dalam hal Indonesia
kita bisa mengamati bahwa properti komersial seperti gedung perkantoran dan properti ritel seperti pusat
perbelanjaan, dan juga properti penyedia jasa seperti perhotelan adalah yang paling terpengaruh oleh situasi
ini. Sebaliknya, beberapa sub-sektor tahan banting seperti pergudangan untuk logistik pihak ketiga dan
properti hunian yang ditempati oleh pemiliknya sendiri relatif stabil pada saat ini.
Harga-harga properti
Untuk menyesuaikan dengan situasi ekonomi saat ini dan juga mengetahui bahwa pasar properti Indonesia
memiliki pasokan yang berlimpah, kita dapat berharap bahwa harga-harga properti akan turun dalam jangka
waktu pendek sementara ekonomi sedang dalam proses pemulihan. Akan tetapi, kondisi tersebut bergantung
terhadap kapan pandemi ini selesai seutuhnya, atau paling tidak dapat diisolasi secara aman.
Hal pertama yang dapat kita amati dalam beberapa bulan ke depan adalah perubahan harga sewa di berbagai
sub-sektor properti. Dalam suatu pasar yang berfungsi secara wajar, perubahan harga sewa juga akan
mempengaruhi nilai kapitalisasi dari suatu aset properti. Selanjutnya, perubahan atas harapan imbal balik dari
aset-aset finansial lainnya seperti obligasi dan saham, akan turut mempengaruhi pembentukan harga-harga
properti di pasaran. Sebagai contoh, kita dapat melihat bahwa telah terjadi peningkatan volatilitas di pasar
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saham secara signifikan yang tidak lain menunjukkan bahwa terdapat risiko lebih besar dalam berinvestasi
dan para investor akan ingin mengimbangi kenaikan risiko tersebut dengan harapan atas imbal balik yang
lebih besar.
Walaupun perubahan ini tidak akan terjadi dalam semalam, jika situasi pandemi ini menjadi berlarut-larut dan
dunia bisnis tidak lagi bisa menahan kerugian yang timbul sebagai akibatnya, maka kita dapat memperkirakan
bahwa akan terjadi penjualan aset-aset properti secara terpaksa dalam tekanan di masa mendatang. Walaupun
penurunan harga sewa dan juga nilai kapitalisasi aset-aset properti adalah sesuatu yang sudah kita antisipasi
akan terjadi di bulan-bulan mendatang, hal tersebut dapat berujung kepada kegagalan sistemis dari pasar
properti dan sistem finansial apabila tidak dimitigasi selayaknya oleh para pemangku kepentingan di sektor
properti.
Risiko kegagalan
Belum terlihat di permukaan, namun ancaman dari risiko kegagalan sudah menanti para pelaku usaha di
bidang properti. Hari ini, pasar properti di Indonesia masih cukup tenang, mungkin karena kebijakan
pemerintah dalam merespons pandemi ini masih cukup ramah bagi dunia usaha. Akan tetapi, apabila dalam
waktu dekat ini kebijakan yang lebih ketat dijalankan oleh pemerintah, atau situasi pandemi secara nasional
menjadi semakin lebih buruk, hal tersebut akan memperpanjang situasi ini sekaligus juga ketidakpastian bagi
dunia usaha. Apabila hal tersebut terjadi, maka kami percaya bahwa kita akan segera menghadapi gelombang
demi gelombang fenomena kegagalan di antara para pelaku usaha properti, baik dari sisi permintaan
(penyewa) dan juga dari sisi penawaran (pemilik).
Terlebih, apabila nilai kapitalisasi aset properti benar-benar turun, hal tersebut akan memberikan implikasi
yang besar terhadap pasar properti dan sistem finansial kita. Dampak yang timbul akan sangat nyata, baik
secara finansial dan juga kontraktual, terutama bagi aset-aset properti yang sedang dijaminkan kepada kreditur
seperti bank. Apabila nilai kapitalisasi aset properti turun, maka rasio loan-to-value (LTV) akan meningkat
yang mana memiliki konsekuensi atas kepatuhan debitur terhadap klausul tertentu di dalam perjanjian hutangpiutang. Sementara kepatuhan debitur terhadap rasio LTV sedang menjadi taruhan, kepatuhan debitur terhadap
tingkat debt service coverage ratio (DSCR) juga mungkin dalam risiko karena pendapatan dari aset properti
yang diterima oleh pemilik dari penyewa juga berada di bawah ancaman pandemi ini.
Pihak yang sepatutnya waspada atas situasi ini adalah para investor yang menggunakan skema hutang dalam
investasi properti mereka. Walaupun pada umumnya situasi tersebut didominasi oleh sub-sektor properti
komersial, hal itu juga dapat terjadi di sub-sektor properti hunian yang lebih stabil, baik yang dihuni oleh
penyewa walaupun oleh pemiliknya sendiri, apabila untuk memperoleh aset properti tersebut turut
menggunakan hutang. Oleh karena situasi ini mencakup banyak dimensi dan sangat rumit, maka dibutuhkan
perhatian lebih dari para pemangku kepentingan terkait di sektor ini, termasuk pemerintah.
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Apa selanjutnya?
Kita dapat berharap bahwa situasi pandemi COVID-19 akan berlangsung hingga beberapa bulan mendatang.
Efek riak terhadap ekonomi dapat dengan mudah berlangsung hingga dua tahun setelah pandemi ini berakhir
sebelum ekonomi kembali pulih sepenuhnya. Terdapat bukti bahwa permintaan properti lebih elastis dalam
jangka pendek dibandingkan dengan penawaran, dan oleh karenanya sisi permintaan dapat mempengaruhi
harga-harga properti secara lebih signifikan. Dalam situasi ini, kita dapat memperkirakan bahwa besar
kemungkinan harga-harga properti di pasaran akan turun.
Sebagai implikasi dari situasi ekonomi umum yang ditambah dengan penurunan harga-harga properti, akan
meningkatkan risiko kegagalan dari para pelaku usaha di bidang properti, khususnya mereka yang melakukan
investasi atau membeli properti dengan menggunakan hutang. Walaupun tidak terjadi secara cepat, sangat
mungkin bahwa kita akan melihat nilai kapitalisasi aset-aset properti akan turun dalam waktu dua tahun ke
depan. Kebijakan yang kuat dan tepat dari para pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pemerintah,
sangat penting untuk mencegah krisis ekonomi yang berkepanjangan di pasar properti dan sistem finansial.
***
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