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Beranda

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya 
dalam mendukung pemilikan rumah bagi 
seluruh mayarakat Indonesia melalui berbagai 

skema, baik berupa kebijakan maupun skema kredit 
bersubsidi atau Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas 
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) 
melalui APBN. Manfaatnya untuk berbagai segmen 
masyarakat yang membutuhkan, diantaranya untuk 
membantu Masyarakat Berpengahasilan Rendah 
(MBR) agar dapat memiliki hunian yang layak dan 
terjangkau. 

Pemerintah terus mendorong ketersediaan akses 
perumahan agar dapat memberikan dampak 
sosial dan ekonomi yang positif khususnya untuk 
meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat 
Indonesia. Sejak tahun 2010 hingga Juni 2022, 
Program FLPP telah berhasil mendukung pemilikan 
rumah sebanyak 1,1 juta unit rumah yang tersebar 
di seluruh daerah Indonesia, dengan nilai FLPP 
yang disalurkan mencapai Rp97,44 triliun.

Hal ini merupakan wujud dari kehadiran negara untuk 
mendukung pemilikan rumah bagi seluruh rakyat 
Indonesia khususnya Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah. SMF sebagai Special Mission Vehicle 
Kementerian Keuangan dalam program ini berperan 
penting sebagai  fiscal tools Kementerian Keuangan 
dalam meringankan beban fiskal Pemerintah dengan 
membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP. Sejak 
Agustus tahun 2018 hingga Juni 2022, SMF telah 
berhasil menyalurkan dana KPR FLPP sebesar 
Rp11,2 triliun untuk 318.413 unit rumah. 

SMF akan terus berperan serta membantu Pemerintah 
dalam memaksimalkan pemanfaatan APBN untuk 
penyediaan akses ke perumahan yang layak bagi 
seluruh rakyat Indonesia melalui program KPR FLPP 
serta program pembiayaan sekunder perumahan 
berkelanjutan lainnya. Semoga kontribusi SMF 
dapat mendukung masyarakat Indonesia dalam 
memanfaatkan akses ke perumahan yang layak.

Director's Letter

Ananta Wiyogo
Direktur Utama
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SMF Telah Berhasil Menyalurkan 
Dana KPR FLPP Rp11,2 Triliun 

untuk 318.413 Unit 

Laput
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Laput

Pemerintah terus mendorong ketersediaan 
akses perumahan yang layak dan terjangkau 
bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar dapat 

memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif 
khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh 
masyarakat Indonesia. 

Salah satu upaya Pemerintah dalam mendukung 
keterjangkauan pemilikan rumah khususnya bagi 
MBR yaitu Program Kredit Pemilikan Rumah 
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR 
FLPP). Program ini memberikan akses pemilikan 
rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 
Skema ini memiliki angsuran tetap selama 20 tahun. 
Sejak tahun 2010 hingga Juni 2022, Program FLPP 
telah berhasil mendukung pemilikan rumah sebanyak 
1,1 juta unit rumah yang tersebar di seluruh daerah 
di Indonesia, dengan nilai FLPP yang disalurkan 
mencapai Rp97,44 triliun.

Hal tersebut merupakan bagian dari perwujudan 

komitmen Pemerintah sebagaimana tercantum 
dalam Undang-Undang Dasar 1994, Pasal 28H 
Ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak 
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 
dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain 
sebagai pemenuhan mandat UUD 1945, ketersediaan 
akses perumahan layak dan terjangkau juga berperan 
penting dalam penciptaan kualitas sumber daya manusia 
yang sehat dan unggul, yang pada akhirnya akan 
berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi. 
Meski demikian menyediakan akses perumahan bagi 
masyarakat yang membutuhkan bukanlah pekerjaan 
mudah, khususnya bagi Indonesia yang merupakan 
negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat 
di dunia dan 55,9% penduduknya tinggal di daerah 
perkotaan.

Pada tahun ini, Pemerintah telah menyediakan dana 
sebesar Rp30 triliun untuk menyediakan akses ke 

APBN telah bekerja keras untuk dapat memberikan manfaat 
kepada berbagai segmen masyarakat yang membutuhkan, 

diantaranya yaitu untuk menolong masyarakat berpendapat 
rendah agar dapat memiliki hunian yang terjangkau dengan 

target tahun ini 200.000 unit rumah. 

"
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perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia 
melalui program tersebut. Sampai dengan Juni 2022, 
Pemerintah telah mencapai target sebesar 49,78% dari 
total target sebesar 200 ribu perumahan bagi masyarakat 
yang membutuhkan. Sumber dana sebesar Rp30 triliun 
tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui 
Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp21,1 
triliun yang diberikan kepada Badan Pengelola 
Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar 
Rp19,1 triliun dan kepada PT Sarana Multigriya 
Finansial (Persero) atau SMF sebesar Rp2 triliun, 
dimana sisa dananya didapat dari penerbitan surat 
utang yang dilakukan oleh SMF dan dari pengembalian 
pokok yang diterima BP Tapera maupun SMF.

SMF sebagai Special Mission Vehicle Kementerian 
Keuangan dalam program ini berperan penting sebagai  
fiscal tools Kementerian Keuangan dalam meringankan 
beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25% 
pendanaan KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya 
menyediakan 75% dari total pendanaan FLPP dari 
semula yang sebesar 90%. Dalam menjalankan program 
ini Perseroan bersinergi dengan BLU PPDPP dalam 
mengalirkan dana pendampingan porsi perbankan 
untuk Pembiayaan KPR FLPP yang ditujukan kepada 
Bank Penyalur. Adapun per akhir 2021, pengelolaan 
dana Pemerintah untuk KPR FLPP yang sebelumnya 
dilakukan melalui BLU PPDPP dialihkan dan dikelola 
oleh BP Tapera.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Pemerintah 
telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung 
pemilikan rumah bagi seluruh mayarakat melalui 
berbagai skema, baik itu berupa kebijakan maupun 
skema kredit bersubsidi (FLPP) untuk menekan backlog 
dengan menggunakan APBN. Menkeu menekankan 
bahwa selama ini APBN telah bekerja keras untuk 
dapat memberikan manfaat kepada berbagai segmen 
masyarakat yang membutuhkan, diantaranya yaitu 
untuk menolong masyarakat berpendapat rendah 
agar dapat memiliki hunian yang terjangkau dengan 
target tahun ini 200.000 unit rumah. 

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan 
bahwa dalam menjalankan program tersebut SMF 
menggunakan dana PMN yang diterima dan kemudian 
dikombinasikan melalui penerbitan surat utang 
(leveraging). Sejak Agustus tahun 2018 hingga Juni 
2022, SMF telah berhasil menyalurkan dana KPR 
FLPP sebesar Rp11,2 triliun untuk 318.413 unit 
rumah. Ananta menegaskan bahwa hal tersebut 
merupakan wujud dari kehadiran negara untuk 
mendukung pemilikan rumah bagi seluruh rakyat 
Indonesia khususnya Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah. Dimana dana yang dialirkan untuk KPR 
Subsidi ini berasal dari APBN yang digunakan sebesar-
besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sedianya pajak berperan sangat penting bagi kehidupan 

Laput
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bernegara, sebagai salah satu sumber penerimaan 
dalam APBN yang berguna untuk mendukung 
pembangunan, serta memberikan manfaat subsidi 
khususnya untuk program pemilikan rumah bagi 
masyarakat yang membutuhkan. Pajak yang bersumber 
dari masyarakat akan didayagunakan sepenuhnya 
untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

Manfaat program KPR FLPP banyak dirasakan oleh 
masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai pelosok 
daerah di Indonesia. Salah satunya ialah Yuni Masruroh, 
perempuan yang berprofesi sebagai marketing di 
salah satu perusahaan kosmetik di Batang, Jawa 
Tengah, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada 
Pemerintah, karena akhirnya ia bisa memiliki rumah 
impiannya. Selama 15 tahun ia hidup berpindah-
pindah. Kini rumah yang ia tempati di komplek 
perumahan subsidi Perum Delta Asri, Kabupaten 
Batang, Jawa Tengah, selain dihuni digunakan pula 
sebagai tempat usaha depot isi ulang air mineral galon 
untuk membantu menopang ekonomi keluarganya 
yang cukup tergerus karena dampak pandemi. 

Hal yang sama dirasakan oleh Bangkit Eko Bayu 
Kuncoro yang merupakan Aparatur Sipil Negera 
(ASN) di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 
Batang. Ia mengaku sangat sangat terbantu dengan 
Program KPR FLPP yang digulirkan oleh Pemerintah, 

baginya rumah yang kini ia huni cukup nyaman karena 
dibangun dari material yang bagus dan berada di 
lingkungan yang layak dan nyaman. Selain itu, Eka 
Endrasari, warga Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan 
Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau yang merasa 
sumringah saat permohonan KPR FLPP nya disetujui. 
Mimpinya betahun-tahun memiliki rumah kini tercapai, 
setelah bertahun-tahun lamanya tinggal di rumah 
kontakan. Bagi ibu rumah tangga yang bersuami buruh 
bangunan ini, memiliki rumah sendiri merupakan suatu 
anugerah, meskipun Sebagian besar penghasilannya 
digunakan untuk mecicil rumah tipe 36/108 yang ia 
huni sekaligus menjadi tempat usah laundry kiloan.

SMF berkomitmen untuk dapat terus berkontribusi 
untuk mendukung upaya Pemerintah dalam mendukung 
pemilikan rumah yang layak dan terjangkau. Direktur 
Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan bahwa SMF 
akan terus berperan serta membantu Pemerintah dalam 
memaksimalkan pemanfaatan APBN untuk penyediaan 
akses ke perumahan yang layak bagi seluruh rakyat 
Indonesia melalui program KPR FLPP serta program 
pembiayaan sekunder perumahan berkelanjutan 
lainnya. Ananta berharap semoga kontribusi SMF 
dapat mendukung masyarakat Indonesia dapat 
memanfaatkan akses ke perumahan yang layak.

Laput
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Peristiwa

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati : 

SMF Dapat Terus 
Berinovasi dan 
Diversifikasi Produk 
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Peristiwa

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani 
Indrawati, melantik anggota direksi baru 
PT Sarana Mutigriya Finansial (Persero) 

atau SMF, Bonai Subiakto di Aula Mezzanie Sekretariat 
Jenderal Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Rabu, 27 
Juli lalu. 

Pelantikan tersebut merujuk kepada Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.06/2022, 
tanggal 27 Juli 2022. Pengangkatan Bonai Subiakto 
sebagai Direktur Keuangan dan Operasional baru 
menggantikan Direktur yang sebelumnya menjabat 
yaitu Trisnadi Yulrisman, yang masa jabatannya berakhir 
pada 11 Mei 2022. 

Dengan demikian susunan Direksi SMF yang baru yaitu 
Ananta Wiyogo sebagai Direktur Utama, Heliantopo 
sebagai Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan, dan 
Bonai Subiakto sebagai Direktur Keuangan dan 
Operasional.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu berpesan kepada 

para direksi bahwa SMF sebagai Special Mission Vehicle 
(SMV) Kementerian Keuangan yang memilki tugas 
untuk mengembangkan pasar pembiayaan sekunder 
perumahan dalam membantu pemerintah untuk 
mewujudkan ketersediaan rumah yang layak bagi 
seluruh lapisan masyarakat. Industri perumahan 
merupakan salah satu industri yang memiliki peranan 
sangat penting dalam perekonomian karena memiliki 
kemampuan untuk menciptakan multiplier effect. 

“Pemerintah tentu dalam mencapai tujuan untuk 
menyediakan papan yang baik bagi masyarakat, 
terutama mereka yang tidak mampu meng-create 
berbagai macam instrumen atau fiscal tools dalam 
rangka untuk bisa mendorong kemampuan masyarakat 
berpendapat rendah mendapatkan perumahan. SMF 
adalah fiscal tools Pemerintah,” ungkap Menkeu dalam 
arahannya.

Selanjutnya Menkeu meminta kepada Direksi SMF 
untuk terus melakukan inovasi serta terobosan 

Diversifikasi produk 
pembiayaan dapat 

mendukung program 
pemerintah dalam 

menyediakan rumah 
layak huni bagi seluruh 

lapisan masyarakat. 

"
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sesuai perluasan mandat yang telah diberikan oleh 
Pemerintah untuk membangun sektor perumahan dan 
kemampuan daya beli masyarakat dalam membeli rumah. 
Diversifikasi produk pembiayaan dapat mendukung 
program pemerintah dalam menyediakan rumah layak 
huni bagi seluruh lapisan masyarakat. 

“Dengan diberikan kewenangan untuk membuat 
creative financing, kita berharap akan muncul berbagai 
financing yang bisa menjangkau lebih luas dan memiliki 
kecepatan yang lebih tinggi namun tetap prudent,” 
lanjut Menkeu.

Menkeu juga berpesan agar para Direksi dapat 
membangun kerjasama yang baik dengan berbagai 

pihak dan mengedepankan prinsip kehati-hatian, 
penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan 
manajemen risiko yang terukur dengan berpedoman 
pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

Dalam kesempatan ini, Menkeu juga menyampaikan 
ucapan selamat ulang tahun yang ke-17 kepada SMF.  

“Saya harap dengan bertambahnya usia, SMF dapat 
terus tumbuh dan berkembang mendukung ekosistem 
perumahan dan industri KPR. Kepada seluruh insan 
SMF saya minta agar dapat menjaga integritas dalam 
bekerja dan mengedepankan profesionalisme dalam 
berkarya untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan 
negara,” harap Menkeu kepada Direksi baru. 

Peristiwa
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Peristiwa

Menkeu Ajak Stakeholder Perumahan
Dukung Pengembangan Sekuritisasi KPR 

Menkeu berharap terbangun forum sekuritisasi yang baik di Indonesia. 
Terdiri dari mereka yang memiliki keahlian dan ikut merintis 

munculnya suatu produk sekuritisasi, namun tetap bertanggung jawab, 
di mana underlying-nya harus tetap sound, risk management harus tetap 

baik dan juga transparan. 
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Peristiwa

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati 
mengajak seluruh pemangku kepentingan 
untuk bersinergi dalam mendorong 

pengembangan pasar pembiayaan perumahan di 
Indonesia. Sri Mulyani juga mengajak seluruh pemangku 
kepentingan untuk membangun policy framework atau 
kerangka kebijakan dan mengembangkan aturan hingga 
instrumen dalam membangun ekosistem pembiayaan 
perumahan di Indonesia. 

Menurut Menkeu, Bank Indonesia dalam hal ini dapat 
melakukan melalui policy macroprudential-nya, yaitu 
dengan menurunkan risiko dari Aset Tertimbang 
Menurut Risiko (ATMR) untuk sektor perumahan 
dan melonggarkan loan to value. Tujuannya agar lebih 
banyak yang berani mendanai sektor perumahan, 
karena bobot risikonya diturunkan oleh bank sentral 
kita di dalam prudential frame- nya. 

"Kerja sama yang erat dengan bank sentral melalui 
macroprudential, OJK melalui macroprudential, dan 
Kementerian Keuangan dari sisi instrumen keuangan 
negara maupun dengan industri dan peran para investor 
itu menjadi sangat penting. Hal ini dikemukakan ,” 
ungkap Menkeu saat membuka acara Unlocking 
Securitization Role in Developing Sustainable Finance” 
yang digelar oleh Direktorat Jederal Kekayaan Negara 
dan PT Sarana Multigriya Fiansial (Persero) atau 
SMF, pada Rabu, 6 Juli di Hotel Borobudur Jakarta. 

“Kita dapat belajar dari kegagalan Amerika Serikat 
pada 2008-2009 mengenai asset backed security mereka. 
Mereka tidak tahu lagi aset yang ada di dalam security-
nya, bahkan mereka tidak bisa mengetahui berapa 
risiko dari aset tersebut. Ini ekstrem, yaitu excessive 
securitization dengan risk framework yang sangat 
mungkin tinggi. Kita berharap Indonesia belajar 
dari hal tersebut,” katanya mencontohkan. 

Sri Mulyani menuturkan bahwa sekuritisasi pada 
dasarnya adalah bagaimana sebuah aset KPR yang 
jangka panjang 15 tahun akan dicicil oleh pemiliknya. 
Dan itu menjadi underlying asset yang bisa di issued 
sebuah surat berharga baru. Kemudian dijual di 
secondary market yang disebut Efek Beragun Aset 
berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP). 
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“Aset di sini adalah mortgage, bukan rumahnya. 
Namun cicilan tiap bulannya itu yang kemudian bisa 
di-package dan dibentuk dalam bentuk security baru, 
surat berharga baru, yang kemudian bisa dibeli oleh 
investor. Kemudian, investor bisa meng-assess beberapa 
risikonya.  Dan rate of return dia bisa menciptakan 
likuiditas baru bagi penerbit EBA-SP.  Kemudian 
dia bisa meng-create mortgate baru lagi. Hal itu 
keinginan untuk mengejar kebutuhan yang begitu 
besar,  yaitu12 juta backlog. Sementara kemampuan 
kita untuk menggunakan APBN saja tidak akan bisa 
mengejar secara cepat,” katanya. 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara, Rionald Silaban mengatakan 
bahwa instrumen sekuritisasi dapat menjadi salah 
satu skema creative financing dan dapat menjadi suatu 
sumber pendanaan yang berkelanjutan. Khususnya 
untuk kepentingan pembiayaan di sektor perumahan. 
Karena itu, Kementerin Keuangan mendukung penuh 
penerbitan EBA-SP yang dilakukan oleh SMF. 

Rionald menekankan bahwa Program pemerintah di 
sektor perumahan tentu tidak dapat berjalan dengan 
baik tanpa dukungan dari seluruh pihak. Rionald 
mengungkapkan terima kasih atas kehadiran dan 
dukungan semua pihak di acara ini. “Kami berharap 
melalui kegiatan ini, kita dapat membangun kerja 
sama yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan 
industri perumahan melalui instrument sekuritisasi,” 
ungkap Rionald. 

Terkait hal itu, Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo 
menuturkan bahwa sekuritisasi merupakan bagian dari 
strategi Asset Liability Management, Risk Management 
dan dapat digunakan sebagai pemenuhan rasio NSFR 
dan LCR bagi perbankan. Untuk memitigasi risiko 
kredit, pada umumnya bank menempuh berbagai 
upaya antara lain dalam bentuk jaminan, asuransi 
atau agunan. Sejalan dengan perkembangan usaha, 
kompleksitas transaksi dan jenis risiko, terdapat teknik 
mitigasi risiko kredit lain yang telah dikenal sesuai 
dengan standar praktik internasional (best international 
practices) yaitu Sekuritisasi Aset. 

Peristiwa
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“EBA-SP dapat menjadi diversifikasi investasi bagi 
para pemodal, menyediakan dana jangka panjang 
bagi penyalur KPR, yang merupakan mitigasi atas 
risiko maturity mismatch. EBA-SP telah distruktur 
dengan sangat baik, sehingga tercipta mekanisme 
perlindungan yang terbaik bagi para investornya. 
Di samping mekanisme perlindungan dari struktur 
internal EBA-SP itu sendiri, SMF selaku penerbit 
juga memberikan mekanisme perlindungan terhadap 
investor, melalui penyediaan credit enhancement dalam 
bentuk dukungan kelancaran pembayaran kewajiban 
terhadap Kelas A,” kata Ananta. 

Sejak tahun 2009 SMF telah memfasilitasi penerbitan 
structured product berupa Efek Beragun Aset (EBA). 
Hingga dengan saat ini, telah melakukan penerbitan 

Peristiwa

EBA dengan aset dasar tagihan KPR sebanyak 14 
kali transaksi dengan total dana yang terkumpul dari 
pasar modal sebesar Rp12,78 triliun untuk disalurkan 
kepada masyarakat agar dapat memiliki rumah yang 
layak dan terjangkau. 

Pada kesempatan tersebut dilakukan juga 
penandatanganan Perjanjian Rencana Pelaksanaan 
Sekuritisasi antara SMF, Bank BTN dan BSI yang 
ditandatangani oleh Direktur Utama SMF Ananta 
Wiyogo, Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargo, 
dan Direktur Utama BSI Hery Gunadi. Disaksikan 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara Rional Silaban.



HUT PT SMF ke-17

Pulih Bersama 
Bangkitkan Bangsa

Peristiwa

SMF harus mampu meraih dan terus menjangkau masyarakat yang berpendapatan 
tidak tetap atau non fixed income earner. Kuatkan kolabrorasi dan sinergi, 
Pulih Bersama, Bangkitkan Bangsa.

Sri Mulyani Indrawati, Menkeu RI
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Peristiwa

Perayaan hari jadi Perseroan tahun ini dilanjutkan 
dengan employee gathering secara offline, namun 
tetap memperhatikan protokol kesehatan. 

Sebelum employee gathering dilaksanakan, lebih 
dulu menyelenggarakan syukuran di Graha SMF 
pada 22 Juli 2022. Hadir seluruh insan SMF, Direksi 
dan Komisaris pada hari jadi ke-17 ini. Sambutan 
disampaikan Ananta Wiyogo (Direktur Utama) dan 
Nufransa Wirasakti (Komisaris Utama).

Rangkaian acara HUT ke-17 diiringi dengan 
perlombaan internal karyawan dan pelaksanaan 
CSR pemeriksaan mata pada siswa SD.  Perlombaan 
terdiri dari Basket 3 on 3, Badminton, Tenis Meja 
(Ping Pong), Lip Sync Challenge, Tarik Tambang, 
dan Pengumuman Sayembara Design Logo HUT 
SMF ke-17 dengan Tema Bangkit Bersama Pulihkan 
Bangsa. 

Puncak rangkaian acara HUT ke-17 ditutup dengan 
kegiatan Employee Gathering di Bogor, Jawa Barat, pada 
5-7 Agustus 2022. Employee Gathering dilaksanakan 

dengan membentuk team building antar karyawan. 

Pada kata sambutannya, Ananta Wiyogo menyampaikan, 
syukur alhamdulillah kegiatan gathering kali ini dapat 
dilakukan secara offline setelah beberapa tahun 
dilaksanakan online, namun tetap melaksanakan 
protokol kesehatan.

Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan RI, 
bahwa pada usia Perseroan yang sudah memasuki ke-17 
tahun ini, ibarat manusia, kita sudah menpunyai scene 
dan mendapatkan hak pilih. Walaupun masih muda, 
beliau berharap Perseroan dapat menjadi institusi 
yang semakin dewasa. Kita harus semakin agresif 
dalam menujukkan peran dan kontribusi kita kepada 
masyarakat mengenai langkah-langkah Pemerintah 
di bidang perumahan dengan menggunakan uang 
negara, serta policy.

Oleh karena itu usia 17 tahun ini merupakan 
momentum untuk menuju pencapaian tujuan korporasi 
yang lebih baik dengan lebih produktif dan inovatif. 
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Peristiwa

Hal ini penting bagi kita bersama untuk terus dapat 
menjadi refleksi atas semua yang sudah dilewati, 
sekaligus melakukan evaluasi agar dapat lebih bijak 
melangkah ke depan. 

Sebagaimana diketahui bersama bahwa gejolak ekonomi 
di tengah situasi pendemi, serta kondisi geopolitik yang 
sedang bergemuruh saat ini menghadirkan tantangan 
yang cukup berat bagi hampir seluruh industri, tak 
terkecuali sektor perumahan. Meski demikian, kami 
percaya bahwa semua itu dapat kita lalui, apabila kita 
lakukan secara bersama-sama.

Sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan, 
Perseroan melihat selalu ada peluang ditengah kondisi 
yang sedang tidak baik saat ini. Kami terus melakukan 
inovasi agar kinerja dan bisnis Perseroan tetap dapat 
berjalan serta berdampak secara lebih luas lagi bagi 

masyarakat, sehingga dapat berkontribusi untuk 
mendukung upaya Pemerintah dalam menjaga 
stabilitas ekonomi nasional.

Tentu saja, dalam menghadapi hal tersebut masih banyak 
yang harus diperbaiki, ditambah dan ditingkatkan. 
Oleh karena itu melalui kegiatan ini kami mengajak 
seluruh insan Perseroan untuk merapatkan barisan, 
memperkuat soliditas dan saling menguatkan peran. 
Dukungan serta kontribusi seluruh insan SMF 
merupakan kunci menuju keberhasilan Perseroan.

Akhir kata, kami mengucapkan selama mengikuti 
kegiatan gathering. Semoga SMF yang kita cintai dapat 
terus berjaya dan memberi manfaat lebih besar bagi 
bangsa dan negara.
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Peristiwa

PT SMF adalah sebuah special mission vehicle yang 
saat ini memiliki dana pembiayaan hingga Rp77 
triliun dalam menyalurkan dana untuk sektor 
perumahan. Ini adalah pembiayaan untuk KPR 
maupun melakukan sekuritisasi dari aset KPR. 

PT SMF didirikan dengan modal dasar hanya Rp8 
triliun, tapi telah mampu mengembangkan tugas 
dan fungsinya sehingga memberikan dampak 
kepada hampir satu juta debitur dan kepala 
keluarga yang akhirnya mereka mampu untuk 
membeli rumah pertama melaui pembiayaan PT 
SMF. 

PT SMF diharapkan terus mengembangkan  
berbagai manfaat yang bisa diberikan kepada 
kelompok masyarakat, terutama yang memiliki 
pendapatan tidak tetap atau non fixed income 
earner yang biasanya sangat sulit mendapatkan 
akses pembiayaan perumahan atau KPR. PT 
SMF harus mampu meraih dan terus menjangkau 
kelompok tersebut dengan memberikan akses 
pemilikan rumah dan juga program-program 
pemilikan rumah pertama kepada mereka.

Sambutan Menkeu Secara Online pada HUT SMF ke-17

Pemulihan di sektor perumahan akan 
menjadi salah satu lokomotif pemulihan yang 
meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus 
memecahkan persoalan perumahan yang masih 
perlu untuk kita tingkatkan. 

Stabilitas PT SMF dalam memberikan 
pembiayaan tidak dikompromikan, sisi keuangan 
harus tetap stabil dan sustainable. Menjaga 
kesehatan keuangan  PT SMF juga menjadi salah 
satu persyaratan bagi kita untuk terus memberikan 
pelayanan bagi masyarakat. Terus berkolaborasi 
dengan seluruh ekosistem perumahan di 
Indonesia dan juga menjadi tools atau alat dari 
sisi keuangan negara yang efektif memecahkan 
masalah pembangunan di bidang perumahan. 

Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun 
yang ke-17. Tetap dijaga agar special mission 
vehicle PT SMF betul-betul menjadi jawaban dari 
masalah pembangunan perumahan di Indonesia. 
Kuatkan kolabrorasi dan sinergi, “Pulih Bersama, 
Bangkitkan Bangsa”.

Tema HUT SMF  ke-17 "Pulih Bersama 
Bangkitkan Bangsa" merupakan tema yang 
sangat sesuai dan penting di kondisi saat ini. 

''
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Bisnis

Kolaborasi dengan BSI, 
Perseroan Targetkan Penerbitan 

EBA Syariah Pertama di Indonesia 
SMF terus berupaya mendukung pembiayaan 
perumahan sekunder bidang perumahan, utamanya 
terkait dengan penyediaan dana jangka menengah 
panjang untuk mengembangkan pasar perumahan 
di Indonesia. Setelah melakukan penerbitan EBA-
SP konvensional sebanyak empat belas kali dengan 
kumulatif nominal sebesar Rp12,78 triliun, SMF 
menjajaki kerjasama pada awal 2022 ini dengan 
Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk menerbitkan 
EBA Syariah pertama di Indonesia. 

Komitmen transkasi tersebut juga ditampilkan 
secara simbolis pada acara Securitization Summit 
melalui penandantanganan komitmen pernyataan 

antara Direktur Utama BSI, Hery Gunardi dengan 
Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo di hadapan 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

Pada momen yang sama, hadir pula partner 
Sekuritisasi SMF yang turut menandatangani 
nota pernyataan yang sama, Haru Koesmahargyo, 
Direktur Utama BTN. Nilai transaksi Sekuritisasi 
yang akan diterbitkan dengan kode efek EBAS-
SP SMF-BRIS01 ini ditargetkan paling banyak 
Rp500 miliar. 

Sepanjang 2022, SMF berkoordinasi secara intens 
dengan BSI terkait persiapan Sekuritisasi Griya 
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Akad Jual Beli
Hishshah Milik BRIS

(al-bai' al- haqiqi)
(true sale)

Wakalah bil ujrah
Penerbit Mewakili Investor Sebelum Tanggal Penutupan

 - Penyedia Jasa

EBA Syariah berbentuk Surat Partisipasi (EBAS-SP)
Prinsip Syariah

Fatwa DSN-MUI 121/DSN-MUI/II/2018

Keterangan: 
EBAS-SP adalah Entitas (syakhsiyah i'tibariyah)
Transaksi
Pasca Transaksi
Akad

BA pembayaran
Kumpulan Aset

INVESTOR

Penawaran
Umum

Penawaran
Terbatas

7

8

1

6

1

6

EBAS - SP

Surat Berhaga

Rating AAA

Kelas Senior

Tidak Dirating

Kelas Junior

3

Wakalah bil ujrah
Penerbit Mewakili Investor Sebelum Tanggal Penutupan 

- Penyedia Jasa

2

4

5

5

Penyedia Jasa

Nasabah

DPS - TAS

SKEMA TRANSAKSI  EBAS - SP

Bisnis

BSI dengan tujuan penerbitan EBAS-SP pertama 
di Indonesia. Apabila pada transaksi Sekuritisasi 
konvensional aturannya mengacu pada POJK 
23/2014, untuk transaksi Sekuritisasi Syariah 
ini SMF juga mengacu pada POJK 20/2015 dan 
Fatwa DSN MUI No. 121/2018 tentang EBA-SP 
berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan Fatwa 
tersebut, tidak semua pembiayaan perumahan 
syariah dapat dijadikan underlying transaksi 
Sekuritisasi pembiayaan perumahan syariah. 

Seperti yang diketahui, umumnya terdapat empat 
akad pembiayaan perumahan syariah yaitu 
Murabahah, Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), 
Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik (IMBT) dan 
Istishna. Namun, underlying transaksi Sekuritisasi 
syariah harus berupa Aset Syariah Berbentuk 
Bukan Dain (ASBBD) sehingga hanya akad MMQ 
dan IMBT yang dapat dijadikan underlying asset 
atas EBA Syariah hasil Sekuritisasi. 

Dengan skema Sekuritisasi syariah ini, nantinya 
sumber pembayaran kupon investor akan berasal 
dari pembayaran hishah atau porsi kepemilikan 
milik BSI dan imbal hasil yang dibayarkan oleh 
debitur. Dalam transaksi ini SMF juga berperan 
sebagai Pendukung Pembiayaan (credit enhancer) 
dengan dasar akad Kafalah bi al-ujrah, dimana 
SMF akan menyediakan dana cadangan dan dana 
cadangan tambahan untuk menjamin kelancaran 
pembayaran pengembalian pokok dan imbal 
hasil kepada investor. Serupa dengan beberapa 
penerbitan EBA-SP sebelumnya, EBA Syariah-SP 
(EBAS-SP) ini nantinya akan menggunakan skema 
pass-through dimana hasil koleksi pembelian hishah 
termasuk prepayment-nya akan diteruskan kepada 
investor secara langsung pada tiap triwulannya. 

EBAS-SP ini akan distruktur menjadi satu kelas 
senior dan satu kelas junior dengan perkiraan 
weighted of average life bagi kelas senior selama 

BSI Griya
Akad MMQ

(ASBBD)

Pemberi 
Pembiayaan Asal

Kafalah bil Ujrah 
(Credit Ehancement)

EBAS - SP

Wali Amanat

Bank Kustodian

(al-Tanazul 'an al-Haqq)

Investor EBA 
Kelas A

Investor 
EBA Kelas B
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Bisnis

4 tahun. Secara umum, konsep Sekuritisasi 
syariah ini tidak terlalu berbeda dengan skema 
konvensional yang sudah sering SMF lakukan, 
perbedaannya lebih banyak terletak pada struktur 
legal dan alur transaksi.  Apabila pada transaksi 
konvensional pengalihan kepemilikan (jual putus/
true sale) adalah pada tahap penandatanganan 
akta cessie, maka pada transaksi Sekuritisasi 
syariah ini pengalihan kepemilikan atas hishah 
BSI dilakukan pada saat penandatanganan Akta Jual 
Beli yang berpengaruh pada alur kesepakatan atau 
penandatanganan dokumen-dokumen transaksi.  
Hal ini pulalah yang menjadi tantangan SMF 
dalam menginisiasi penerbitan EBAS-SP pertama 
di Indonesia ini.

Melalui transaksi Sekuritisasi syariah ini, 
diharapkan dapat menjadi milestone dan sebagai 
salah satu usaha ‘market deepening’ utamanya 
terkait pengembangan pasar modal syariah, 
selain untuk memperluas basis investor yang 
sudah ada. Karena melalui transaksi sekuritisasi 
syariah ini, menambah opsi alternatif investasi 
di pasar modal syariah, khususnya kepada basis 
investor yang lebih prefer berinvestasi pada efek 
dengan label syariah, disamping alternatif investasi 
efek syariah lainnya seperti saham syariah, surat 
berharga negara syariah, surat berharga syariah 
korporasi dan, reksadana syariah.
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Penandatanganan MoU antara PT SMF (Persero) 
bersama PD BPR Bahteramas Konawe dan 
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia 

(APDESI) Konawe Kepulauan Kendari pada 15 
September 2022. Hadir Wakil Bupati Kab. Konawe 
Kepulauan Andi Muhammad Lutfi. 

Selain penandatanganan MoU, juga dilakukan 
pemberian pembiayaan dari PD BPR Bahteramas 
Konawe yang merupakan mitra SMF, kepada perangkat 
desa untuk Pembiayaan Mikro Perumahan sebesar 
Rp50 juta.

Pada 2 Desember 2022, Perseroan juga melakukan 
penandatanganan PKS dengan Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat mengenai Pembiayaan Perumahan Layak 
Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Jawa 
Barat. Penandatangan ini disaksikan Kepala  Dinas 
Permukiman dan Perumahan Jawa Barat (Disperkim 
Jabar).

Kemudian pada 6 Desember 2022 di Surabaya, 
Perseroan melakukan penandatanganan Kerjasama 
Pembiayaan Perumahan bagi Perangkat Desa. Kerjasama 
ini antara PT SMF dengan PT BPR Bank Jombang 
(Perseroda) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pembangunan Desa Kabupaten Jombang. 

Pada kegiatan ini hadir Bupati Kabupaten Jombang Hj 
Mundjidah Wahab, Kepala Dinas PMDP Sholahuddin 
Hadi Sucipto, Direktur Utama BPR Bank Jombang 
Afandi Nugroho dan Direktur Keuangan dan 
Operasional SMF Bonai Subiakto.

Sinergi SMF dengan Pemda 
untuk Pembiayaan Mikro Perumahan
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CSR

Tanggung Jawab Sosial Perseroan 
Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Perseroan telah melaksanakan kepedulian 
dan tanggung jawab sosial kepada lingkungan dan masyarakat. Dalam 

pelaksanaannya Perseroan melibatkan masyarakat setempat dan 
terkadang bersinergi dengan entitas lain.  
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SMART

CARE

Pembangunan ruang kelas baru SDIT Al- Adha, Kuningan

Renovasi asrama dan sekolah Yayasan Akomto Benteng Purwa di Purwakarta

Bantuan Komputer untuk SMA PGRI Garut yang terkena banjir bandang

Renovasi gedung PAUD KB Al Rohayah, Bandar Lampung

Penghijauan penanaman kopi arabika berbasis pemberdayaan masyarakat di DAS 
Citarum, bersinergi dengan SMI dan PII

Pemanfaatan lahan perkotaan untuk lorong pangan hidroponik di kelurahan Pela 
Mampang, bersinergi dengan Bank Mandiri

Program akuakultur Secure dan Ekowisata Mangrove berkelanjutan di Kabupaten 
Berau, Kalimantan Timur, bersinergi dengan SMV dan DJKN

Bantuan penanganan Covid-19 untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi

Bakti sosial pemeriksaan kesehatan mata untuk siswa sekolah dasar di Jakarta Selatan

Gebyar Bazaar Ramadhan sinergi Perseroan dengan Suku Dinas KPKP Jakarta Selatan 
dan Bank Mandiri

Pemberian bantuan pengembangan budaya Seka Gong di Desa Punggul, Bali

Pelestarian dan pengembangan seni dan tradisi Barong Landong kota Bengkulu 
bersinergi dengan SMF

GREEN

Hasil survei dan wawancara kegiatan Baksos Pemeriksaan 
Kesehatan Mata di SDN Kramat Pela 01 Pagi

Manfaatnya, yang belum tahu 

program menjadi tahu. Sebaiknya 

dilanjutkan dengan memberikan 
kacamata gratis.• Siti Jawiyah, Kepala SekolahSangat membantu. 

Dilanjutkan dengan 

pemeriksaan gigi.

• Witria Maulidia 
Ahmad,

Wakil Murid
Sangat terbantu sekali. 
Teruskan dengan Bantuan 
biaya/peralatan sekolah 
bagi anak kurang mampu

• Vera Roshita,
 Orangtua Murid

Ini bagus sekali. 

Adakan pemeriksaan gig
i.

• Muhamad Fares 
Raditya,
 Murid
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Pagi itu, SDN Kramat Pela 01 Pagi dan SDN 
Rawa Barat 09, Jakarta Selatan, berlangsung 
semarak. Lebih dari 300 siswa SDN tersebut 

mengikuti kegiatan sosial berupa pemeriksaan mata 
dan berbagai perlombaaan untuk memperingati HUT 
RI ke-77 serta HUT SMF ke-17

Semarak itu berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 
12.00 WIB pada Rabu 24 Agustus 2022. Para siswa 
maupun guru terlihat antusias mengikuti seluruh 
rangkaian acara hingga selesai. Sejak pagi para siswa 

berbaris rapi mengantri menuju ruang pemeriksaan 
Kesehatan. Mereka dipandu para relawan dari internal 
SMF. Berduyun-duyun menuju ruang pemeriksaan 
mata, dimana para dokter dari Yayasan Inspirasi Anak 
Bangsa (YIAB) sudah menunggu. Satu per satu siswa 
duduk dan melakukan serangkaian pemeriksaan. Riuh-
rendah bersahutan sesama siswa terdengar riang saat 
pemeriksaan berlangsung. 

Kegiatan penyuluhan Kesehatan dan pemeriksaan mata 
tersebut berangkat dari kecenderungan  penggunaan 

Penggunaan smartphone berlebih pada 
siswa membuat mata siswa abnormal. 
Dari hasil pemeriksaan terdapat 

52% siswa bermata abnormal. Butuh 
penanganan preventif segera. 

Dari Pemeriksaan Mata 
hingga Berbagai Lomba
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gawai pintar (smartphone) berlebih oleh para siswa, 
khususnya di masa pandemi. Hal tersebut memerlukan 
penanganan preventif khususnya dari sisi kesehatan, 
untuk meminimalisir dampak buruk yang timbul 
dikemudian hari. Diharapkan agar para siswa dapat 
lebih menjaga kesehatan mata mereka. 

Pemeriksaan dilakukan secara bertahap dan bergantian 
untuk menghindari penumpukan keramaian karena 
masih dalam masa pemulihan pasca pandemi. Hasil 
dari pemeriksaan mata di SDN Rawa Barat 09 Pagi dari 
131 pelajar yang melakukan pemeriksaan didapatkan 
58% dengan hasil abnormal. Sedangkan di Kramat 
Pela dari 152 pelajar yang melakukan pemeriksaan 
didapatkan 22% dengan hasil kesehatan mata yang 
abnormal. Ini berarti ada sekitar 32% anak dengan 
kesehatan mata yang abnormal. 

Setelah pemeriksaan berlangsung para siswa kemudian 
mengikuti serangkaian lomba permainan tradisional 
yang dipandu relawan SMF serta Komunitas Teman 
Main. Para siswa terlihat sangat riang gembira walaupun 
di tengah cuaca yang mulai panas menjelang siang. 

Mereka tampak pantang menyerah mengumpulkan 
poin dari setiap tahapan lomba. Dalam perlombaan 
tersebut, para siswa dituntut untuk kompak, kreatif, 
dan tangkas.

Jenis perlombaan yang dimainkan, yaitu bulldozer 
dan kaki kepiting untuk melatih kekompakan tim. 
Sedangkan perlombaan dari permainan tradisional 
yaitu egrang batok yang berasal dari masyarakat Sunda 
dengan alat peraga berupa batok kering yang dijadikan 
alas berjalan; boiboian berasal dari Kalimantan Utara 
yang memakai bola; bakiak berasal dari Sumatera 
Barat; dan balogo berasal dari Suku Dayak Kalimantan 
Tengah. 

Salah satu pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab 
Sosial (TJSL) SMF ini dihadiri Direktur Operasional 
dan Keuangan SMF, Bonai Subiakto dan Direktur 
Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF, Heliantopo, serta 
perwakilan dari Dinas Pendidikan Jakarta Selatan, 
yang diwakili Kasi Pendidikan Dasar Wilayah Jakarta 
Selatan, Teguh Santosa, Kepala Sekolah serta para 
guru di masing-masing sekolah dasar.

CSR
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Aroma kopi menyeruak di ruangan Index Coffee 
Co (ICC) yang bernuansa warna coklat kayu. 
Di meja menu tersedia beragam minuman kopi 

dan pastri. Tapi jangan mencari makanan berat, karena 
tidak tersedia. Ketika sampai di meja bar, Anda akan 
disambut barista dan waiter/waitress berpengalaman 
dalam customer handling, serta memberikan pelayanan 
yang baik.  

Menunya mulai dari espresso, long black, nira aren 
macchiato, piccolo, cappuccino, dan matcha espresso. 
Yang nonkopi pun ada, seperti honey lemon tea dan 
matcha green tea. Tapi dengan aroma kopi yang terus 
menyerbu penciuman, biasanya bagi orang yang baru 
bertandang akan mengikuti nalurinya untuk memesan 
kopi. Karena aroma biasanya mengikuti rasa. 

Index Coffee Co

Coffee Break
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Coffee Break

Letaknya di jalan Panglima Polim V, Melawai,  Kebayoran 
Baru, Jakarta Selatan. Hadir  sejak pertengahan tahun 
2022 sebagai cabang ICC di Bandung. 

ICC menempati satu ruangan di Laswee Creative 
Space Jalan Laswi No. 1, Bandung. ICC berada di 
antara kafe-kafe lainnya. Fatah, sang pemilik, telah 
memasuki dunia kopi sejak 2012.

Laswee Creative Space berjarak beberapa meter saja 
dari Bandung Creative Hub. Dengan area terbuka 
Laswee Creative Space cocok untuk komunitas yang 
ingin mengadakan acara kreatif. Banyak meja dan 
bangku kayu di samping pepohonan; juga terlihat food 
truck yang berdiri di tanah berbatu koral. Bangunan 
berwarna putih krem dengan kusen-kusen kayu 
berwarna cokelat ini layaknya perkantoran model 
lama. Berdiri di lahan seluas 2.833 meter persegi 
yang  dulunya Kantor Dinas Bina Marga, tetapi lama 
terbengkalai. Kemudian dialihfungsikan sebagai 

kawasan kreatif yang diresmikan Gubernur Jawa 
Barat pada 23 November 2021.

Bagi penikmat kopi yang ingin bersantai atau ingin 
melanjutkan pekerjaan di luar kantor, ICC memang 
cocok. Begitu pula ICC yang berada di Panglima 
Polim, Jakarta. Meski tempatnya tidak terlalu besar, 
tetapi bernuansa nyaman, kondusif dan tenang.  Sesuai 
bagi karyawan atau pekerja yang ingin bekerja dengan 
suasana berbeda. Tidak heran apabila ICC ini menyasar 
pasar karyawan atau pekerja yang mencari suasana 
kondusif untuk bekerja. 

Apalagi harga per menu berkisar Rp35.000. Dan, air 
putihnya gratis. Tersedia loyalty card untuk seluruh 
karyawan bila delapan pembelian kopi. Dengan loyalty 
card makabeli 8 gratis 1. Nah, kepada karyawan SMF 
yang ingin ke ICC dapat klaim loyalty card kepada 
staf Komunikasi Perusahaan (Sekper).  



Coffee Break

Pria kelahiran Malang, Jawa Timur, ini sudah 3 
tahun bekerja di Divisi Sekretaris Perusahaan 
sebagai staf kearsipan dan sekretaris Dewan 

Komisaris. Ikhbal Mega Wisesa namanyanya, yang 
kerap disapa Mas Ikhbal.  

“Si Serba Bisa” ini selalu bersedia mengulur kan 
bantuan untuk rekannya. Terkadang menjadi guru 
yang mengajari rekannya cara input memo dan surat 
di sistem perusahaan, menjadi pendengar yang baik 
sampai menjadi penghibur yang lucu saat suasana 
murung. 

Pria kelahiran 16 November 1995 ini memiliki istri 
dan seorang anak perempuan berusia kurang dari 
setahun. Terkadang di sela kesibukannya, Mas Ikhbal 
menengok putri kecilnya melalui video call, mungkin 
untuk menghilangkan rasa lelah.

“Saya bergabung di SMF karena penasaran terhadap 
perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Saat itu 
tidak sengaja melihat lowongan pekerjaan di linkedin,  
ada BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang 
bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan. 
Kata sekunder ini unik, karena pembiayaan perumahan 
pada umumnya bergerak di sektor primer,” ujarnya. 
Rasa penasaran itu membuatnya ingin tahu lebih lanjut 
apa yang dilakukan SMF dan mengapa bergerak di 
sektor sekunder perumahan. 

Lima tahun berjalan sebagai karyawan SMF, Mas 
Ikhbal berinisiatif untuk berjualan telur.  Berawal 
dengan niat membantu orangtuanya, Mas Ikhbal 
menawarkan dagangannya kepada seorang rekannya 
bernama Yogi, yang merupakan pembeli pertama 
sekaligus pelanggan tetapnya hingga saat ini. Berjualan 
telur merupakan usaha keluarganya. 

Berkat informasi yang disalurkan dari mulut ke mulut, 
akhirnya dagangan Mas Ikhbal laku keras sampai   terben    -

Warnai Harimu, 
dengan Telurku

edisi 530

tuk sebuah ruang obrolan 
di aplikasi whatsapp ber-
nama “Aku Pesan Telur”. Grup ini 
diinisiasi pelanggan Mas Ikhbal bernama Mas Aryo, 
yang saat ini ikut membantu memasarkan dagangan 
Mas Ikhbal ke karyawan SMF melalui strategi word 
of mouth. Akhirnya, tercetuslah panggilan Ikhbal “Si 
Juragan Telur”. Penghasilan dari jualan telur ini dapat 
menambah biaya operasional kesehariannya sebagai 
suami dan ayah. 

Karena kualitasnya yang juara, seringkali pembeli 
menyebutnya telur omega, dan ini membuat pelanggan 
senang memasaknya. Menurut Mas Ikhbal, telur adalah 
makanan yang gampang dibuat dan cepat saji, namun 
tetap enak dan tentunya bergizi. “Cukup hanya dengan 
telur goreng dipadukan nasi hangat dan kecap manis 
sudah bisa meredakan rasa lapar,” ujarnya dengan 
canda khasnya. 

Pelanggan sangat mudah membeli telur dagangan 
Mas Ikhbal, cukup menghubungi via whatsaap. Mas 
Ikhbal akan membawa telur pesanan ke kantor untuk di 
distribusikan kepada para pembeli. Yang unik harga telur 
dagangan Mas Ikhbal yang fluktuatif. Ketidakstabilan 
harga telur dipengaruhi harga telur secara umum yang 
akan naik ketika high demand seperti masa lebaran 
dan natal. Namun, karena kualitasnya yang bagus 
dan kemudahan cara membeli, pelanggannya terus 
bertambah dan tidak sedikit yang menjadi pelanggan 
tetap. 

Pesan Mas Ikhbal untuk para SMF’ers, “Warnai 
harimu, dengan telurku!”




