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Hasil Output NVivo 12 

Parent Nodes: Lengkap 

Child Nodes: Data Pembanding 

 

Files\\Interviewee3_Appraiser1 

4 references coded, 3.75% coverage 

Reference 1: 2.15% coverage 

Identik itu prinsip data pembanding. Prinsip data pembanding itu ada 6. Sejenis dan 

sebanding, membanding rumah tinggal dengan rumah tinggal. Jangan rumah tinggal 

dengan gudang misalkan, itu 2 hal yg berbeda. Sebanding, 100 meter persegi tanahnya 

ddengan 100 meter persegi tanahnya. Pak kalau 120 meter persegi boleh atau tidak 

pak? Kan itu tidak sebanding pak? Namanya profesi pasti ada nama unsur 

professional judgement. Tapi professional judgement itu bukan muncul karena faktor 

like dan dislike, bukan karena faktor kepentingan, saya sampaikan dengan jelas tidak. 

Professional judgement itu terbentuk dari akumulasi pengalaman, pengalaman yang 

baik. Yang namanya profesi itu memiliki 3 elemen dasar. Yang pertama adalah ethic 

(etika), no 2 adalah edukasi (pendidikan), dan yang ke 3 adalah experience. 3E itu 

harus ada dalam profesi. 

 

Reference 2: 0.30% coverage 

Ini prinsip yang pertama komprehensif disebutkan yang ideal adalah lebih dari 1 atau 

setidaknya 3 data pembanding. 

 

Reference 3: 0.61% coverage 

Apa yang menjadi dasar utama dalam penentuan nilai wajar penilaian tanah dan 

bangunan dalam konteks di Indonesia? Jawabannya penilai pasti ya ini tadi. Penilai 

kalau menggunakan pendekatan pasar ya memenuhi data pembanding yang baik dulu. 

 

Reference 4: 0.69% coverage 
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data pembandingnya harus memenuhi ciri-ciri prinsip data pembanding ini. Dan 

tentunya pertimbangannya adalah ini, elemen yang perlu disesuaikan adalah ini. Jadi, 

ngambil datanya harus memenuhi prinsip ini. Kalau sudah dapat datanya ya 

disesuaikan ini, ada 10 elemen. 

 

Files\\Interviewee9_Appraiser5 

4 references coded, 11.43% coverage 

Reference 1: 3.93% coverage 

Kalau data kita sama sebagaimana konsep pasar, kita menggunakan semua data untuk 

aset-aset yang sebanding. Kita tetap memperhatikan aset yang kita nilai misalnya 

luasnya 5.000, ya kita lihat dulu, aset yang luas tanah 5.000 ini ada berapa sertifikat, 

ada berapa bidang. Misalnya ada 4 bidang, nanti kita pilah lagi, dari 4 bidang ini 

apakah semuanya memiliki muka jalan, semuanya persis ada di tepi jalan? Nah pada 

saat yang lain ada pada posisi belakang, kita harus memberlakukan, kita harus 

membuat perbedaan bahwa memang bidang yang 1 ini tidak bisa disamakan dengan 

bidang yang memiliki muka jalan. Yang seperti ini kita harus berpikir bidang yang ada 

di dalam lebih tepatnya harus mencari data yang sama-sama lokasinya berada di 

dalam. Jadi seperti itu. Tetapi karena ini opini adalah bidangnya meskipun 4 bidang, 

tapi kan sebagai satu kesatuan pemanfaatan, jadi artinya nilai yang kita berikan 

sebagai satu kesatuan. Nah barulah nanti nilai tanah yang terpisah, meskipun dia 

menggunakan data rujukan yang berasal dari data pembanding yang sama-sama 

lokasinya di dalam, itu semuanya kita perhitungkan, baru totalnya sebagai satu 

kesatuan. Jadi rasanya tidak tepat jika lokasi di dalam, nilainya disamakan dengan 

atau menggunakan data rujukan pembanding yang berada di tepi jalan. 

 

Reference 2: 1.21% coverage 

Iya, data inputnya memang sangat menentukan. Jadi kalo lokasi di dalam, meskipun 

secara fisik, bangunan pabrik itu berada di tepi jalan, lha ternyata setelah kita cek, 

sertifikatnya ada 4, ada 1 yang berada di belakang. Nah yang 1 ini, mau tidak mau 

harus diperhitungkan kita menggunakan data input, data pembanding yang lokasinya 

berada di bagian dalam, bukan yang lokasinya berada di tepi jalan. 

 

Reference 3: 1.46% coverage 

file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/b8bb64b4-39b6-4f13-9f0d-adba5cea2cd7
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Jadi sebetulnya untuk database itu memang pernah ada, jadi kita beberapa KJPP itu 

asumsikan seperti apa dan kita akan menanyakan detailnya, sifat-sifatnya seperti apa, 

karakter dari lokasi pembandingnya bagaimana itu akan sangat menentukan nanti kita 

bisa mengerucut apakah hal-hal yang menjadi faktor pembeda yang akan kita 

perhitungkan. Terus yang kedua, misalnya di sekitar itu kita tidak mendapatkan data, 

kalaupun ada data tapi ternyata bagi kita itu tidak sebanding. 

 

Reference 4: 4.82% coverage 

Sebagai contoh tadi ya, kita sudah melakukan riset untuk pabrik. Pabrik pada 

umumnya untuk 1 bidang tanah untuk 1 sertifikat luasnya bisa mencapai 1000 sampai 

1500, sedangkan yang disitu tersedia data itu ternyata pernah ada transaksi ataupun 

penawaran tapi ternyata rumah tinggal yang ukurannya notabene-nya kecil sekali, 

hanya 200, 150, atau mungkin ada kios dengan luas 100. Yang seperti itu memang data 

tapi itu bukan data yang sifatnya apple to apple, bukan data sebanding. Kita akan 

mencoba menelusuri di tempat lain tapi yang sifatnya sama. Jadi kita mencoba melihat 

analisis lingkungan ini, pabrik ini terletak di lokasi yang mana. Misal kita membuat 

catatan lokasinya dekat pasar, kemudian yang kedua dekat tempat ibadah atau tempat 

vasilitas umum misalnya rumah sakit atau pendidikan. Nah itu faktor-faktor yang 

mendukung tingkat komersial itu akan kita catatkan sebagai elemen pembanding. Nah 

kita mencoba mencari tempat lain yang memiliki karakter sama yang memiliki fasum-

fasum yang kurang lebih sama seperti itu, barulah kita mencoba mencari data di 

sekitar sana. Jadi kita tidak terpaku mesti dilokasi setempat tapi bisa ditempat lain tapi 

dengan karakter yang lingkungannya mirip, tapi yang utama itu harus kawasannya 

atau peruntukannya yang sama atau sesuai seperti contoh kita melakukan riset 

dikawasan industri kita harus mencari pembanding yang sama – sama dikawasan 

industri. Tapi tetap kita kutip sebagai data kontrol kita. Pasti semua hal apapun tetap 

menjadi pertimbangan atau kajian. Tapi yang utama pasti kita usahakan dulu data 

yang sebanding. 

 

Files\\Interviewee7_Appraiser4 

4 references coded, 8.60% coverage 

Reference 1: 0.94% coverage 

Namun lazimnya dan kebanyakan karena pertama batas waktu atau jangka waktu 

penugasan penilaian yang terbatas sehingga kami ada kesulitan kalau mencari data 

pasar yang sebanding di pasar 

file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/83c3008a-b1e9-4f5b-8bed-22a6b9257f9e
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Reference 2: 4.79% coverage 

Berkaitan dengan pertanyaan tersebut manakah yang kita value adalah rumah dengan 

tipe yang sangat tipikal, misalnya ya yang kita value adalah rumah dengan tipe 36 dan 

kita punya data pasar pembanding di sebelahnya tipe 36 juga di sebelah kanannya tipe 

36 sebelah utaranya juga tipe 36 dan sama-sama ditawarkan di Pasar, maka kita bisa 

menggunakan data pasar untuk melakukan penilaian tersebut. Tapi kalau ternyata aset 

yang kita nilai, misalnya bangunan kantor gitu ya. Anggaplah kita lagi value nilai aset 

tetapnya pertamina, pertamina kan punya bangunan kantor. Bangunan kantor ini 

nggak ada market yang ekuivalen, nggak ada aset yang ekuivalen dimarket. Jadi kita 

nggak bisa mengcompare itu. Kalaupun ada lokasinya ternyata jauh, karakteristik 

lokasinya tidak memenuhi prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pendekatan 

pasar yaitu salah satunya adalah karakteristik fisik, karakteristik lokasi itu nggak bisa 

dipenuhi, itu pendekatan pasar. 

 

Reference 3: 0.61% coverage 

Dalam menggunakan pendekatan pasar minimal 3 data pembanding. Jadi minimal ada 

3 data yang available di lokasi tersebut. 

 

Reference 4: 2.27% coverage 

Sebenarnya kan gini, kita kan bisa menggunakan pendekatan biaya ya. Tapi untuk nilai 

tanahnya ini harus tetap punya data pembanding. Dalam hal ini anggaplah di lereng 

gunung gede, data pembandingnya kan susah. Jadi mau nggak mau saya harus dapat 

data pembanding di desa lain biasanya. Yang kedua secara teknis, saya biasanya 

nanya ke kantor desa. Kantor desanya ini ada apa enggak? Kalau memang enggak ada 

juga, cara terakhir adalah kita menggunakan NJOP. 

 

Files\\Interviewee5dan6_Appraiser2dan3 

6 references coded, 9.64% coverage 

Reference 1: 1.26% coverage 

Data kalau memang zonasinya itu adalah merah muda semua. Itu kita cari yang 

sebanding zonanya juga merah muda. Kita nggak boleh membandingkan zona merah 

file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/b8af3c40-7fc1-4bb1-b1de-bbcf4fbd8a65
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muda dengan zona hijau seumpama ya. Itu nggak bisa. Jadi kalau yang RT RW nya 

khusus, khusus sekolahan lama itu biasanya mereka sudah diplot bahwasanya zonanya 

untuk itu. Itu harus kita lihat apakah zonanya memang hanya dikhususkan untuk 

sekolahan atau bisa yang lain. Kalau hanya sekolahan pasti ya nilainya juga 

sekolahan, kita bandingkan dengan sekolahan-sekolahan yang lain cuman yang 

berbeda disitu adalah fasilitas. 

 

Reference 2: 0.82% coverage 

Kita nggak bisa membandingkan zona yang untuk sekolahan dibandingkan zona yang 

untuk perumahan. Kalau perumahan kan kuning ya zonasinya kemudian kalau 

dibandingkan dengan sekolahan itu sebagai fasilitas nanti. Makanya khusus untuk 

sekolahan kita lihat zonasinya dulu, apakah dia di rencana tata ruang nya sudah di 

plot khusus untuk sekolahan atau bisa berubah yang lain. 

 

Reference 3: 2.13% coverage 

dalam memverifikasi suatu data biasanya melihat kondisi data yang ada di lapangan. 

Karena memang agak susah kalau kita tidak melihat kondisi data di lapangan kita 

cuman dapat dari internet kemudian by phone, itu akan susah. Karena banyak sekali 

faktor-faktor yang harus kita sesuaikan dengan kondisi apa yang kita nilai. Jadi 

memang sebaiknya, sebisa mungkin perlakuan kita antara data pembanding dengan 

objek apa yang kita nilai itu sebisa mungkin mirip. Meskipun secara umum kita nggak 

bisa masuk, apalagi kalau itu berupa rumah tinggal dan lain-lain. Tapi kalau itu hanya 

berupa tanah kosong kemudian area pabrik seperti mall dan lain-lain, itu 

memungkinkan untuk kita masuki ataupun ada beberapa cara. Misal pak itu kan 

pembandingnya hotel. Yaudahlah kalau memang kita dibutuhkan kita harus nginep 

disana beberapa hari karena sebagai seorang penginap itu kan bisa ke area 

kemanapun, itu merupakan teknik-teknik dalam pencarian data. Itu sedikit pengalaman 

dari kami. 

 

Reference 4: 0.43% coverage 

kondisi data pembanding sendiri kita harus tahu. Karena kalau kita tidak tahu itu akan 

terjadi bias pada waktu kita melakukan proses penilaian antara data pembanding 

dengan objek yang kita nilai. 
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Reference 5: 2.07% coverage 

Bagaimana data pasar itu bisa terverifikasi dengan baik? Karena sebenarnya seorang 

penilai pada waktu dia melakukan pekerjaan tersebut, dia juga menerapkan data 

kontrol. Jadi kita tidak serta merta akan kita gunakan bahwa data itu pasti valid, apa 

yang kita dapatkan. Kita juga menerapkan verifikasi. Artinya kita juga menerapkan 

sistem statistik apakah data itu outlier apa endak. Karena kita sebisa mungkin data 

banding itu jumlahnya cukup banyak. Karena masing-masing data akan bisa 

mengkontrol data yang lain. Selain itu kita juga mempunyai database yang memang 

diwajibkan oleh regulator kita bu. Jadi masing-masing kantor diwajibkan mempunyai 

database terhadap perkembangan properti yang ada di daerah tersebut. Sehingga 

kalau terjadi lompatan, artinya kita harus mencurigai apakah yang membuat lompatan 

harga tersebut atau lompatan nilai tersebut bisa menjadikan nilai properti menjadi 

naik. Nanti akan kita analisis secara detil. 

 

Reference 6: 2.94% coverage 

Jadi kalau pertanian, dibeberapa tempat pertanian dibandingkan dengan pertanian 

yang lain. Jadi pembanding itu tidak harus sebanding. Tapi kriteria sebanding itu tadi 

penilai nanti yang menentukan. Sebanding ini bisa, dilihat yang pertama zonasinya 

sama. Yang kedua kalau ada lokasinya berdekatan yaitu lebih baik. Kalau nggak ada 

yang sebanding. Kalau pertanian ini dekat apa namanya saluran air, sumber air. 

pertanian sana juga dekat sumber air kayak gitu. Kalau pertanian di sini panen 3 kali, 

pertanian sana panen 3 kali itu kan juga sudah sebanding. Jadi kalau pertanian yang 

diperbandingkan hubungannya dengan pertanian. Kalau industri yang dibandingkan 

hubungannya dengan industri. Jadi industri pertama di Semarang kita juga bisa 

merangking kan nanti. Industri di Semarang yang pertama kawasan industri candi 

kemudian pembandingnya mana? Kalau di industri candi bandingkan industri candi. 

Tapi kalau terpaksa nggak ada kelas keduanya berapa sih sebenarnya? Ternyata kelas 

kedua KIW, kawasan industri wijayakusuma. Berapa sih perbedaannya antara KIW 

dan KIC? Itu nanti ada record-record tertentu. Jadi kesebandingan tadi bukan berarti 

harus berdekatan, belum tentu. itu nanti dari penilai sudah menentukan 

kesebandingannya di mana sih sebenarnya. Itu yang harus dilihat. Itu juga tergantung 

pada objek yang akan dinilai. 

 

Child Nodes: Database 
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Files\\Interviewee1_AnggotaDSAK 

1 reference coded, 2.06% coverage 

Reference 1: 2.06% coverage 

Menurut saya datanya ada. Karena begini setiap beli tanah harus pakai AJB (Akte 

Jual Beli) notaris, disitu kan ada harganya tuh. Terus akte notaris harus didaftarkan 

ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) kalau itu jual beli tanah. Tanah menurut saya 

itu ada datanya, cuman kita masih manual, AJB itu kertas segala macem. Jadi mungkin 

datanya ada tapi tidak terkumpul dengan baik untuk tanah. 

 

Files\\Interviewee3_Appraiser1 

2 references coded, 0.69% coverage 

Reference 1: 0.44% coverage 

Database mungkin ada, kalau di KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) seperti tempat 

saya. Kami punya data internal tapi tidak kami publikasikan, hanya untuk kepentingan 

kami. 

 

Reference 2: 0.25% coverage 

Pertanyaan: “Database nasional apa database yang dicreate sendiri?” Jawaban: 

“Create sendiri.” 

 

Files\\Interviewee9_Appraiser5 

1 reference coded, 1.46% coverage 

Reference 1: 1.46% coverage 

Jadi sebetulnya untuk database itu memang pernah ada, jadi kita beberapa KJPP itu 

asumsikan seperti apa dan kita akan menanyakan detailnya, sifat-sifatnya seperti apa, 

karakter dari lokasi pembandingnya bagaimana itu akan sangat menentukan nanti kita 

bisa mengerucut apakah hal-hal yang menjadi faktor pembeda yang akan kita 

perhitungkan. Terus yang kedua, misalnya di sekitar itu kita tidak mendapatkan data, 

kalaupun ada data tapi ternyata bagi kita itu tidak sebanding. 

 

file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/0c9e5439-8cd3-43a6-9bfa-040da855835b
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Files\\Interviewee8_Appraiser5 

1 reference coded, 0.51% coverage 

Reference 1: 0.51% coverage 

Karena di Jogja itu ada namanya database, khusus database untuk para penilai yang 

disupport juga dari penilai-penilai. 

 

Files\\Interviewee4_Akuntan 

2 references coded, 5.06% coverage 

Reference 1: 0.89% coverage 

Ada, Djarum setahu saya sih untuk yang ngurusi tanah ini, dia sepertinya punya bank 

data untuk harga tanah bu, untuk daerah di Kudus. 

 

Reference 2: 4.17% coverage 

Dia kan sudah punya data cuma kan tahun berapa kan, dia kan paling ngitung kira-

kira inflasinya naiknya berapa persen untuk pertahunnya. Misalnya naiknya berapa 

persen dari harganya dia waktu setelah inflasi itu. Ya, cuman kalau di Kudus itu, orang 

yang punya lahan itu asal ngomong harganya. Tinggal kasih segini kamu mau nggak 

gitu aja. Kadang ada yang sampai, kemarin juga ada ditawarin dari depan sampai 

belakang harganya sama semua, kitakan juga ga mau. Misalnya sampai ke belakang 

200 meter. Kan ga mungkin kan untuk kebelakang harganya sama semua kan juga ga 

mungkin kan, pastikan turun. Kemarin ada yang gitu. 

 

Files\\Interviewee5dan6_Appraiser2dan3 

3 references coded, 4.38% coverage 

Reference 1: 2.07% coverage 

Bagaimana data pasar itu bisa terverifikasi dengan baik? Karena sebenarnya seorang 

penilai pada waktu dia melakukan pekerjaan tersebut, dia juga menerapkan data 

kontrol. Jadi kita tidak serta merta akan kita gunakan bahwa data itu pasti valid, apa 

yang kita dapatkan. Kita juga menerapkan verifikasi. Artinya kita juga menerapkan 

sistem statistik apakah data itu outlier apa endak. Karena kita sebisa mungkin data 

banding itu jumlahnya cukup banyak. Karena masing-masing data akan bisa 

file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/84288ea2-ad5a-4d0b-b6c6-d16dac23f605
file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/28a5cb46-33fc-4ade-b87f-1c7301e38f6e
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mengkontrol data yang lain. Selain itu kita juga mempunyai database yang memang 

diwajibkan oleh regulator kita bu. Jadi masing-masing kantor diwajibkan mempunyai 

database terhadap perkembangan properti yang ada di daerah tersebut. Sehingga 

kalau terjadi lompatan, artinya kita harus mencurigai apakah yang membuat lompatan 

harga tersebut atau lompatan nilai tersebut bisa menjadikan nilai properti menjadi 

naik. Nanti akan kita analisis secara detil. 

 

Reference 2: 1.47% coverage 

Masyarakat profesi penilai Indonesia sendiri lagi berusaha untuk membuat suatu 

database nasional yang itu sebenarnya sudah hampir jadi dan bisa kita rilis. Tapi 

sementara pada posisi itu belum jadi maka masing-masing kantor itu memang disuruh 

atau diperintahkan oleh regulator kita punya sistem database yang kita dapatkan dari 

pekerjaan-pekerjaan sebelumnya atau kita bisa bertukar dengan temen-temen sesama 

KJPP biasanya gitu. Jadi sebenarnya ada didalam database kita sehingga kita bisa 

tahu perkembangan suatu daerah. Sehingga data kontrol itu pasti akan menolong kita 

apakah data yang kita hasilkan atau laporan penilaian yang kita hasilkan itu menjadi 

valid. 

 

Reference 3: 0.84% coverage 

Permasalahan data di Indonesia saat ini belum ada data sekunder yang seperti di 

negara maju. Kalau kita lihat di Singapura saja itu sudah sekunder. Malaysia juga 

sudah sekunder kebanyakan. Itu mereka tadi merecord data transaksi. Kalau di 

Indonesia nggak ada data sekunder, kalaupun ada data sekunder belum terpercaya, 

bukan berarti tidak. Kedepan data sekunder itu bisa digunakan. 

 

Child Nodes: Inspeksi 

 

Files\\Interviewee3_Appraiser1 

1 reference coded, 1.36% coverage 

Reference 1: 1.36% coverage 

Proses inspeksi itu ya standar, kita datang ke objek penilaian, lihat, datang, ngukur, 

interview kemudian dapat data dari owner atau pemberi tugasnya, itu merupakan 

file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/77f77af6-bf0f-4749-b600-fce71cfffa49
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bagian dari proses inspeksi lapangan. Proses inspeksi lapangan selesai, ke kantor kita 

analisis, desktop review kan, macem-macem itu, ada namanya analisis lingkungan, 

ada namanya analisis HBU (Highest and Best Use), kemudian analisis setelah itu bisa 

terbit ke laporan menjadi laporan penilaian itu secara umum adalah rangkaian dari 

proses penilaian itu sendiri. 

 

Child Nodes: Lokasi 

 

Files\\Interviewee2_Auditor 

1 reference coded, 3.70% coverage 

Reference 1: 3.70% coverage 

Mungkin dari kami, pertama kali kami melakukan searching melalui internet terlebih 

dahulu. Jadi kayak dari lokasi tersebut, kita lihat disekitar sana dilokasi sana itu ada. 

Terus kita mungkin verifikasi dengan cara menelepon dari pihak penjualnya. Cuma itu 

sebenarnya hanya alternatif. Sebenarnya yang paling tepat yang kami percaya kita 

menilai dari hasil report KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). 

 

Files\\Interviewee1_AnggotaDSAK 

1 reference coded, 3.41% coverage 

Reference 1: 3.41% coverage 

Kenaikan harga sewa itu menunjukan bahwa nilai wajarnya naik properti 

investasinya. Entah itu dari segi lokasinya makin strategis atau karena ada inflasi atau 

bagaimana. Tetap kalau aset tetap kita pakai sendiri, sekalipun harga sewa didaerah 

situ naik, kita tidak menikmati kenaikan tersebut. Kemudian revaluation model tidak 

masuk ke profit and loss, kalau menurut saya masuk ke OCI, dugaan saya begitu. Dulu 

revaluation model itu ada, seinget saya (cek sejarahnya PSAK16 atau IAS16). Jadi 

saya pernah konfergensi IFRS 2011 itu pertama kali ada revaluation model di 

Indonesia untuk aset tetap di 2011 sebelumya cuman historical cost. 

 

Files\\Interviewee3_Appraiser1 

1 reference coded, 0.31% coverage 

file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/5ee81522-637b-4f02-a6e0-688fde38b532
file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/0c9e5439-8cd3-43a6-9bfa-040da855835b
file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/77f77af6-bf0f-4749-b600-fce71cfffa49


104 
 

Reference 1: 0.31% coverage 

Bahkan sekarang itu sangat disarankan menggunakan geo tagging. Jadi lokasinya ga 

cuman, kayaknya disana kok, nda bisa. 

 

Files\\Interviewee9_Appraiser5 

5 references coded, 12.73% coverage 

Reference 1: 3.93% coverage 

Kalau data kita sama sebagaimana konsep pasar, kita menggunakan semua data untuk 

aset-aset yang sebanding. Kita tetap memperhatikan aset yang kita nilai misalnya 

luasnya 5.000, ya kita lihat dulu, aset yang luas tanah 5.000 ini ada berapa sertifikat, 

ada berapa bidang. Misalnya ada 4 bidang, nanti kita pilah lagi, dari 4 bidang ini 

apakah semuanya memiliki muka jalan, semuanya persis ada di tepi jalan? Nah pada 

saat yang lain ada pada posisi belakang, kita harus memberlakukan, kita harus 

membuat perbedaan bahwa memang bidang yang 1 ini tidak bisa disamakan dengan 

bidang yang memiliki muka jalan. Yang seperti ini kita harus berpikir bidang yang ada 

di dalam lebih tepatnya harus mencari data yang sama-sama lokasinya berada di 

dalam. Jadi seperti itu. Tetapi karena ini opini adalah bidangnya meskipun 4 bidang, 

tapi kan sebagai satu kesatuan pemanfaatan, jadi artinya nilai yang kita berikan 

sebagai satu kesatuan. Nah barulah nanti nilai tanah yang terpisah, meskipun dia 

menggunakan data rujukan yang berasal dari data pembanding yang sama-sama 

lokasinya di dalam, itu semuanya kita perhitungkan, baru totalnya sebagai satu 

kesatuan. Jadi rasanya tidak tepat jika lokasi di dalam, nilainya disamakan dengan 

atau menggunakan data rujukan pembanding yang berada di tepi jalan. 

 

Reference 2: 1.21% coverage 

Iya, data inputnya memang sangat menentukan. Jadi kalo lokasi di dalam, meskipun 

secara fisik, bangunan pabrik itu berada di tepi jalan, lha ternyata setelah kita cek, 

sertifikatnya ada 4, ada 1 yang berada di belakang. Nah yang 1 ini, mau tidak mau 

harus diperhitungkan kita menggunakan data input, data pembanding yang lokasinya 

berada di bagian dalam, bukan yang lokasinya berada di tepi jalan. 

 

Reference 3: 1.46% coverage 
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Jadi sebetulnya untuk database itu memang pernah ada, jadi kita beberapa KJPP itu 

asumsikan seperti apa dan kita akan menanyakan detailnya, sifat-sifatnya seperti apa, 

karakter dari lokasi pembandingnya bagaimana itu akan sangat menentukan nanti kita 

bisa mengerucut apakah hal-hal yang menjadi faktor pembeda yang akan kita 

perhitungkan. Terus yang kedua, misalnya di sekitar itu kita tidak mendapatkan data, 

kalaupun ada data tapi ternyata bagi kita itu tidak sebanding. 

 

Reference 4: 4.82% coverage 

Sebagai contoh tadi ya, kita sudah melakukan riset untuk pabrik. Pabrik pada 

umumnya untuk 1 bidang tanah untuk 1 sertifikat luasnya bisa mencapai 1000 sampai 

1500, sedangkan yang disitu tersedia data itu ternyata pernah ada transaksi ataupun 

penawaran tapi ternyata rumah tinggal yang ukurannya notabene-nya kecil sekali, 

hanya 200, 150, atau mungkin ada kios dengan luas 100. Yang seperti itu memang data 

tapi itu bukan data yang sifatnya apple to apple, bukan data sebanding. Kita akan 

mencoba menelusuri di tempat lain tapi yang sifatnya sama. Jadi kita mencoba melihat 

analisis lingkungan ini, pabrik ini terletak di lokasi yang mana. Misal kita membuat 

catatan lokasinya dekat pasar, kemudian yang kedua dekat tempat ibadah atau tempat 

vasilitas umum misalnya rumah sakit atau pendidikan. Nah itu faktor-faktor yang 

mendukung tingkat komersial itu akan kita catatkan sebagai elemen pembanding. Nah 

kita mencoba mencari tempat lain yang memiliki karakter sama yang memiliki fasum-

fasum yang kurang lebih sama seperti itu, barulah kita mencoba mencari data di 

sekitar sana. Jadi kita tidak terpaku mesti dilokasi setempat tapi bisa ditempat lain tapi 

dengan karakter yang lingkungannya mirip, tapi yang utama itu harus kawasannya 

atau peruntukannya yang sama atau sesuai seperti contoh kita melakukan riset 

dikawasan industri kita harus mencari pembanding yang sama – sama dikawasan 

industri. Tapi tetap kita kutip sebagai data kontrol kita. Pasti semua hal apapun tetap 

menjadi pertimbangan atau kajian. Tapi yang utama pasti kita usahakan dulu data 

yang sebanding. 

 

Reference 5: 1.30% coverage 

Jadi kembali yang pasar, pendekatan pasar merupakan pendekatan yang prioritas 

karena apapapun itu yang berasal dari pasar itu semua pihak bisa masuk tanpa ada 

ikatan, jadi inputnya sama, nah kembali lagi yang melakukan riset pilih data yang 

sekiranya data yang appel to appel. Ya kalau kita hanya mengikuti harus di lokasi 

tersebut, sebetulnya justru membelenggu ikatan seperti itu malah dikawatirkan tidak 

apple to apple. 
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Files\\Interviewee7_Appraiser4 

3 references coded, 5.62% coverage 

Reference 1: 4.79% coverage 

Berkaitan dengan pertanyaan tersebut manakah yang kita value adalah rumah dengan 

tipe yang sangat tipikal, misalnya ya yang kita value adalah rumah dengan tipe 36 dan 

kita punya data pasar pembanding di sebelahnya tipe 36 juga di sebelah kanannya tipe 

36 sebelah utaranya juga tipe 36 dan sama-sama ditawarkan di Pasar, maka kita bisa 

menggunakan data pasar untuk melakukan penilaian tersebut. Tapi kalau ternyata aset 

yang kita nilai, misalnya bangunan kantor gitu ya. Anggaplah kita lagi value nilai aset 

tetapnya pertamina, pertamina kan punya bangunan kantor. Bangunan kantor ini 

nggak ada market yang ekuivalen, nggak ada aset yang ekuivalen dimarket. Jadi kita 

nggak bisa mengcompare itu. Kalaupun ada lokasinya ternyata jauh, karakteristik 

lokasinya tidak memenuhi prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pendekatan 

pasar yaitu salah satunya adalah karakteristik fisik, karakteristik lokasi itu nggak bisa 

dipenuhi, itu pendekatan pasar. 

 

Reference 2: 0.61% coverage 

Dalam menggunakan pendekatan pasar minimal 3 data pembanding. Jadi minimal ada 

3 data yang available di lokasi tersebut. 

 

Reference 3: 0.22% coverage 

Cari di pasar bu, cari di lokasi kita, survei. 

 

Files\\Interviewee4_Akuntan 

2 references coded, 5.01% coverage 

Reference 1: 3.14% coverage 

kalau saya lihat sih seharusnya untuk zona industrikan biasanya kan. Saya kira sama 

sih ya untuk di Kudus. Cuman sekarang ini kalau orang tau Djarum yang beli ya kayak 

aji mumpung harganya dinaikan tinggi setinggi tingginya. Jadi kita nda bisa ngomong. 

Kalau saya lihat si harganya sama tergantung daerahnya kan. Daerahnya kondisinya 
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seperti apa? Lahannya? Saya kira sih seperti itu. Cuman kalau industri yang tahu 

Djarum yang beli, harganya naiknya jadi banyak. 

 

Reference 2: 1.87% coverage 

Yang pertama kan pasti akses jalan rayanya, jalan utama atau nggak. Terus yang 

kedua juga tanahnya, tanahnya itu sudah lahan kering atau sawah bu. Teruskan butuh 

ngurug enda? Keliatannya cuma ngurug tapi kan juga nilainya gede kalau ngurug itu. 

Terus daerahnya juga pengaruh. 

 

Files\\Interviewee5dan6_Appraiser2dan3 

2 references coded, 4.58% coverage 

Reference 1: 1.64% coverage 

Karena kemudian dari sumber datanya data primer itu harus terverifikasi juga. 

Terverifikasi artinya data itu lokasinya jelas, barangnya ada. Bukan katanya katanya, 

kalau katanya katanya kan informasi. Tapi kalau data itu barangnya harus jelas. Data 

luasan itu disini, barangnya ada? Ada, lokasinya ada, titiknya ada. Yang kedua sumber 

datanya juga jelas yang memberikan informasi siapa ini? yang memberikan data 

siapa? ini 2 itu nanti bisa terverifikasi data itu kalau lokasinya memang ada, sumber 

datanya yang mengatakan bisa diverifikasi. Jadi data itu meskipun sekunder, penilai 

diwajibkan untuk memverified itu. Sorry meskipun primer ya, kalau sekunder tadi kan 

tidak harus diverifikasi ya. Tapi kalau data primer itu ya harus diverifikasi. 

 

Reference 2: 2.94% coverage 

Jadi kalau pertanian, dibeberapa tempat pertanian dibandingkan dengan pertanian 

yang lain. Jadi pembanding itu tidak harus sebanding. Tapi kriteria sebanding itu tadi 

penilai nanti yang menentukan. Sebanding ini bisa, dilihat yang pertama zonasinya 

sama. Yang kedua kalau ada lokasinya berdekatan yaitu lebih baik. Kalau nggak ada 

yang sebanding. Kalau pertanian ini dekat apa namanya saluran air, sumber air. 

pertanian sana juga dekat sumber air kayak gitu. Kalau pertanian di sini panen 3 kali, 

pertanian sana panen 3 kali itu kan juga sudah sebanding. Jadi kalau pertanian yang 

diperbandingkan hubungannya dengan pertanian. Kalau industri yang dibandingkan 

hubungannya dengan industri. Jadi industri pertama di Semarang kita juga bisa 

merangking kan nanti. Industri di Semarang yang pertama kawasan industri candi 

kemudian pembandingnya mana? Kalau di industri candi bandingkan industri candi. 
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Tapi kalau terpaksa nggak ada kelas keduanya berapa sih sebenarnya? Ternyata kelas 

kedua KIW, kawasan industri wijayakusuma. Berapa sih perbedaannya antara KIW 

dan KIC? Itu nanti ada record-record tertentu. Jadi kesebandingan tadi bukan berarti 

harus berdekatan, belum tentu. itu nanti dari penilai sudah menentukan 

kesebandingannya di mana sih sebenarnya. Itu yang harus dilihat. Itu juga tergantung 

pada objek yang akan dinilai. 

 

Child Nodes: Pendekatan 

 

Files\\Interviewee3_Appraiser1 

4 references coded, 3.95% coverage 

Reference 1: 1.47% coverage 

Penilai melakukan penilaian itu instrumen alatnya itu ada 3. Mas Marcell, Bu Linggar 

mau baca buku literatur diseluruh duniapun jawaban akan ada 3 pendekatan utama. 

Yang pertama itu ada namanya pendekatan pasar (Market Approach), ini saya 

ngomong pendekatan nda boleh dibolak balik, jadi hierarkis. Yang pertama adalah 

pendekatan pasar. Pendekatan pasar itu apa? Sebuah pendekatan yang dapat 

diaplikasikan dapat diterapkan untuk menilai sebuah objek penilaian yang memiliki 

substitusi. Yang substitusinya itu memiliki karakteristik yang identik. Jangan ngomong 

sama. 

 

Reference 2: 0.80% coverage 

Yang kedua adalah pendekatan income (pendekatan pendapatan). Pak, kapan 

menggunakan income? Ya kalau pendekatan pasar tidak bisa. Turun peringkat, jadi 

pendekatan income. Pendekatan income pendekatannya macem-macem. Tadi ada 

discounted cash flow, itu merupakan salah satu metode dalam pendekatan income. 

 

Reference 3: 1.07% coverage 

Kalau pendekatan income tidak bisa juga. Turun lagi ke pendekatan yang no 3, 

namanya adalah pendekatan biaya (cost approach). Pendekatan biaya ini hanya bisa 

diterapkan pada properti-properti yang human made, dibuat oleh manusia. Contohnya 

apa Pak? Tanah, tanah itu tidak ada yang namanya pendekatan biaya. Hanya 
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bangunan, bangunan itu berapa meter persegi gitu. Komponen tanahnya tetap 

menggunakan pendekatan pasar. 

 

Reference 4: 0.61% coverage 

Apa yang menjadi dasar utama dalam penentuan nilai wajar penilaian tanah dan 

bangunan dalam konteks di Indonesia? Jawabannya penilai pasti ya ini tadi. Penilai 

kalau menggunakan pendekatan pasar ya memenuhi data pembanding yang baik dulu. 

 

Files\\Interviewee8_Appraiser5 

1 reference coded, 3.62% coverage 

Reference 1: 3.62% coverage 

karena gini bukan tidak mungkin ya pasar itu kalau mengisyaratkan apple to apple 

baik secara apapun, contoh ya saya contohkan, ketika kami menilai ruko mau pakai 

pasar rukonya itu dua lantai harus mencari data ruko yang persis dua lantai yang 

ekstrem lagi hotel, hotel pakai nilai pasar itu harus mencari nilai jual hotel yang dijual 

persis dengan hotel yang kita nilai mungkin ndak? Makanya padahal itu harus kita 

nilai akhirnya yang pas kita memakai pendekatan pendapatan. Kalau hotel income 

approach karena kita bisa menilai pendapatannya walaupun bintang lima sama 

pendapatan bintang lima hotel X dan Y kan berbeda sama jangan berbeda 

pendekatannya gitu tapi masa pandemi gini kalau pakai itu hancur semua kan. 

Akhirnya kita menggunakan pendekatan lain. Jadi alternatif 3 pendekatan itu tetap kita 

pakai dan itu tidak bisa menghindar dari 3 pendekatan itu. 

 

Files\\Interviewee5dan6_Appraiser2dan3 

3 references coded, 6.73% coverage 

Reference 1: 1.79% coverage 

Proses implementasi ini mulai dari pengumpulan data itu adalah data umum dan data 

khusus. Data umum itu data secara makro dan diluar objek penilaian. apakah 

lingkungannya seperti apa kalau tanah bangunan, kemudian posisi di 

lingkungansosialnya Seperti apa? lingkungan ekonomi Seperti apa? zonasi umumnya 

Seperti apa? masih seperti itu. Nanti ada data khusus, data khusus itu data mengenai 

objek, size dari properti tadi, ukuran tanah, ukuran bangunan, penggunaan bangunan, 
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zoning yang lebih tepat peruntukan. Tadi kan ada zonasi yang umum ada zonasi 

khusus. Zonasi khusus itu seperti KDP, KLB-nya berapa. Kemudian dari situ ada lagi 

data supply and demand. Kemudian data pasar lainnya, data pasar lainnya itu bisa 

termasuk data banding nanti kalau diperlukan disitu kalau kita memang menggunakan 

market approach. 

 

Reference 2: 2.54% coverage 

Valuation approach atau pendekatan penilaian. Approach di penilaian secara umum 

nanti ada 3. Jadi market approach itu yang pertama jadi kita lihat kalau ada market 

participant, itu yang pertama kita ambil karena basisnya market. Yang kedua kalau 

tidak bisa kita income approach, spesifiknya dari pendapatan. bisa jadi untuk tujuan-

tujuan tertentu nanti agak sulit, contoh kalau kita income producing property tapi ini 

tujuannya adalah revaluasi aset PSAK16. Karena di PSAK16 kita harus deskripsikan 

masing-masing bagian, tanah berapa, bangunan berapa, mesin berapa, furniture-

furniture berapa. Padahal income approach itu kapitalisasi dari pendapatan, itu 

dihasilkan hasilkan unit dari properti. Tapi kalau PSAK13 kita ngomong unit properti 

nggak ada masalah nggak ada isu kan dicatatkan sebagai unit kan. itu nanti ada 

beberapa perbedaan disitu. Kemudian nanti kalau cost approach itu dipisahkan 

sementara masing-masing bagian tadi. tanah berapa bangunan berapa furniture-

furniture requirement berapa. di situ nanti pendekatan mana yang dipilih ini sangat 

tergantung terhadap jenis properti di yang pertama yang kedua adalah ketersediaan 

data. 

 

Reference 3: 2.41% coverage 

Kita mau menggunakan market approach ternyata datanya terbatas seumpama 

berartikan harus kita alihkan. Atau kita mau menggunakan properti itu kan income 

approach tapi datanya juga terbatas kita juga bisa alihkan menggunakan approach 

yang lain seperti itu. dari tiga pendekatan nanti ada beberapa metode juga. Jadi kita 

turunnya dari pertama adalah pendekatan, pendekatan turunannya nanti metode, 

metode turunannya nanti teknik. Dari situ dalam standart penilaian kita bisa memilih 

salah satu atau mau menggunakan beberapa metode atau approach dipersilahkan. 

Kalau memang menggunakan beberapa approach atau metode itu nanti ada namanya 

rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu bisa memilih yang kita secara penilaian nanti ada quality 

rating juga. Mana yang kuat dari data-data tadi, kita ambil salah satu boleh. Atau 

memang kalau datanya sama-sama kuat, risknya sama-sama kuat bisa kita 

rekonsiliasi. Rekonsiliasi untuk mengambil satu opini nilai. Dari situ muncul opini 
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nilai, dari opini nilai. Nanti baru kita masuk ke pelaporan penilaian. Seperti itu 

gambaran umumnya untuk proses penilaian ya. 

 

Files\\Interviewee9_Appraiser5 

2 references coded, 2.48% coverage 

Reference 1: 1.19% coverage 

ya sebetulnya kalau berkaitan dengan penilaian memang kita pasti merujuk pada 

hierarkinya dulu, ya kita di penilaian memang kita kenal ada 3 pendekatan tadi, 

prioritas utama pendekatan pasar, yang kedua apabila pendekatan pasar tidak 

tersedia kita berada di kawasan yang betul – betul susah mendapatkan pendekatan 

pasar kita bisa menggunakan pendekatan pendapatan, yang ketiga biaya. 

 

Reference 2: 1.30% coverage 

Jadi kembali yang pasar, pendekatan pasar merupakan pendekatan yang prioritas 

karena apapapun itu yang berasal dari pasar itu semua pihak bisa masuk tanpa ada 

ikatan, jadi inputnya sama, nah kembali lagi yang melakukan riset pilih data yang 

sekiranya data yang appel to appel. Ya kalau kita hanya mengikuti harus di lokasi 

tersebut, sebetulnya justru membelenggu ikatan seperti itu malah dikawatirkan tidak 

apple to apple. 

 

Files\\Interviewee7_Appraiser4 

13 references coded, 30.69% coverage 

Reference 1: 1.94% coverage 

Kalau berdasarkan standar-standar yang kita gunakan dalam hal ini adalah standar 

penilaian Indonesia dibagian SPI 104 yaitu impelementasi dan SPI 106 terkait dengan 

pendekatan dan metodologi penilaian, maka dalam hal melakukan penilaian terhadap 

bagunan, kami bisa menggunakan tiga pendekatan dalam penilaian yaitu pendekatan 

pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya. 

 

Reference 2: 1.65% coverage 
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Jadi pendekatan pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya sifatnya 

hierarkis. Paling bagus yaitu pasar, kedua paling bagus adalah pendapatan dan ketiga 

paling bagus atau yang terakhir, paling tidak bagus, secara hierarki paling dibawah, 

bukan bagus ga bagus ya secara hierarki paling dibawah yaitu pendekatan biaya. 

 

Reference 3: 6.82% coverage 

Kebanyakan kalau memang objek penilaiannya adalah bangunan maka pendekatan 

yang kita gunakan adalah pendekatan biaya. Dalam pendekatan biaya terdapat 

beberapa metodologi. Salah satu metodologi yang paling sering digunakan adalah 

metode reproduction cost new atau biaya pengganti baru terdepresiasi. Eh sorry 

depreciated replacement cost new, DRC atau biaya pengganti baru terdepresiasi. Jadi 

kita menghitung biaya baru untuk aset yang ekuivalen, yang mirip dengan apa yang 

kita nilai, lalu depresiasikan. Depresiasi sendiri itu ada tiga jenis yaitu depresiasi fisik, 

fungsi dan ekonomis. Fisik berkaitan dengan fisik asetnya. Fungsi berkaitan dengan 

Apakah bangunan tersebut masih bisa difungsikan selayaknya bangunan dibangun 

pada awalnya. Yang terakhir adalah depresiasi ekonomis. Apakah ada kondisi 

eksternal, biasanya terkait dengan kebijakan, entah itu kebijakan perpajakan, entah 

itu kebijakan moneter, entah tiba-tiba ada kenaikan harga yang cenderung tinggi yang 

menyebabkan harga material sangat volatile dan seterusnya maka itu ada depresiasi 

ekonomis. Salah satu depresiasi ekonomis yang kita hadapi hari ini adalah kondisi 

covid-19. Itu bisa dimasukan sebagai depresiasi dibagian depresiasi ekonomis. Yang 

paling kita sering gunakan adalah depreciated replacement cost new. Jadi itu untuk 

melakukan penilaian bangunan. 

 

Reference 4: 4.79% coverage 

Berkaitan dengan pertanyaan tersebut manakah yang kita value adalah rumah dengan 

tipe yang sangat tipikal, misalnya ya yang kita value adalah rumah dengan tipe 36 dan 

kita punya data pasar pembanding di sebelahnya tipe 36 juga di sebelah kanannya tipe 

36 sebelah utaranya juga tipe 36 dan sama-sama ditawarkan di Pasar, maka kita bisa 

menggunakan data pasar untuk melakukan penilaian tersebut. Tapi kalau ternyata aset 

yang kita nilai, misalnya bangunan kantor gitu ya. Anggaplah kita lagi value nilai aset 

tetapnya pertamina, pertamina kan punya bangunan kantor. Bangunan kantor ini 

nggak ada market yang ekuivalen, nggak ada aset yang ekuivalen dimarket. Jadi kita 

nggak bisa mengcompare itu. Kalaupun ada lokasinya ternyata jauh, karakteristik 

lokasinya tidak memenuhi prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pendekatan 
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pasar yaitu salah satunya adalah karakteristik fisik, karakteristik lokasi itu nggak bisa 

dipenuhi, itu pendekatan pasar. 

 

Reference 5: 7.00% coverage 

Pendekatan pendapatan, manakala yang kita value adalah kantor tadi kembali lagi, 

misalnya kantor Pertamina. Kantor Pertamina ini kan dipakai sendiri jadi dia 

sebenarnya bukan income producing property dalam artian fungsi ya. Walaupun 

secara fisik gedung kantor itu termasuk tingkat producing property artinya properti 

yang menghasilkan pendapatan tetapi secara fungsi kan dia dipakai untuk 

mengoperasionalkan kegiatan perusahaan sehari-hari. Sehingga space-space nya itu 

tidak disewakan ke market. Artinya apa? Secara fungsi dia tidak menghasilkan 

manfaat ekonomis, walaupun secara fisik sebenarnya dia bisa disewakan. Tapi karena 

kebutuhan operasional kantor dan dia dikategorikan sebagai aset tetap misalnya, 

bukanlah aset investasi. Maka itu juga kita agak sulit untuk menggunakan pendekatan 

pendapatan, bukan berarti nggak bisa ya. Bisa, tapi lebih sulit karena karakteristiknya 

tidak memenuhi karakteristik office space yang tersedia di pasar yang biasanya kita 

bisa value menggunakan pendekatan pendapatan. Yang terakhir adalah pendekatan 

biaya. Karena datanya available, MAPPI kebetulan saya ketua riset dan 

pengembangan di MAPPI, salah satu produk kita hasilkan adalah biaya teknis 

bangunan dimana didalamnya ada spesifikasi gedung yang dinilai, maka kita bisa 

menggunakan itu sebagai salah satu cara dalam menentukan nilai menggunakan 

pendekatan pendapatan. 

 

Reference 6: 0.57% coverage 

Iya income producing property dan sebenarnya secara teknis itu bisa di value 

menggunakan pendekatan pendapatan. 

 

Reference 7: 0.61% coverage 

Dalam menggunakan pendekatan pasar minimal 3 data pembanding. Jadi minimal ada 

3 data yang available di lokasi tersebut. 

 

Reference 8: 0.66% coverage 
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bila menggunakan pendekatan data pasar, maka pada prinsipnya kita nggak bisa 

memisahkan mana nilai tanah dan mana nilai bangunan. 

 

Reference 9: 0.49% coverage 

Iya kalau menggunakan pendekatan data pasar kita nggak bisa memisahkan nilai 

tanah dan bangunan. 

 

Reference 10: 0.93% coverage 

Menggunakan pendekatan biaya bisa dipisah, mana nilai tanah mana nilai bangunan 

itu bisa dipisah kalau pendekatan biaya. Tapi kalau pakai pendekatan data pasar itu 

tidak bisa dipisah. 

 

Reference 11: 1.73% coverage 

Selalu pendekatan biaya. Sebenarnya, misalnya ya dipelosok itukan biasanya karena 

sifat apa namanya, jenis asetnya agak unik. Misalnya kita menilai aset pertambangan 

di kawasan tambang. Di kawasan tambang ini kan nggak ada pasar yang available. 

Sehingga mau nggak mau kita beralih ke pendekatan biaya dan itu sudah diatur dalam 

peraturan OJK. 

 

Reference 12: 2.27% coverage 

Sebenarnya kan gini, kita kan bisa menggunakan pendekatan biaya ya. Tapi untuk nilai 

tanahnya ini harus tetap punya data pembanding. Dalam hal ini anggaplah di lereng 

gunung gede, data pembandingnya kan susah. Jadi mau nggak mau saya harus dapat 

data pembanding di desa lain biasanya. Yang kedua secara teknis, saya biasanya 

nanya ke kantor desa. Kantor desanya ini ada apa enggak? Kalau memang enggak ada 

juga, cara terakhir adalah kita menggunakan NJOP. 

 

Reference 13: 1.25% coverage 

Jadi gini, tetap kita itu didalam laporan penilaian harus space dulu bu. Kenapa anda 

tidak menggunakan pendekatan pasar? Pertama. Yang kedua, kenapa nggak 
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menggunakan pendekatan pendapatan? Baru ketiga alasan kita menggunakan 

pendekatan biaya. 

 

Child Nodes: Penugasan 

 

Files\\Interviewee3_Appraiser1 

1 reference coded, 2.40% coverage 

Reference 1: 2.40% coverage 

Proses penilaian dimanapun, di seluruh dunia itu mengikuti kaidah yang baku, 

mengikuti alur kerja yang baku secara umum itu pasti dimulai dari lingkup penugasan. 

Lingkup penugasan itu mungkin seperti kontrak kerja seperti apa yang harus dinilai, 

kemudian siapa yang memberikan tugas, objeknya berupa apa, letaknya dimana, dan 

sebagainya. Itu namanya lingkup penugasan, kemudian setelah lingkup penugasan itu 

disepakati oleh pemberi tugas dan penilai. Selanjutnya penilai akan melakukan 

assessment awal, meminta data macem-macem. Kalau yang dinilai adalah tanah dan 

bangunan ya tentu sertifikatnya, legalitas macem-macem itu akan kita minta dari 

pemberi tugas. Setelah itu penilai akan melihat, kira-kira ini bisa dikerjakan atau 

tidak, ada benturan kepentingan atau tidak, ada hal-hal yang dalam SPI dan kode etik 

yang membatasi kita untuk menerima penugasan ini ada atau tidak. Kalau tidak ada 

ya lanjut. Kalau ada ya kita tidak bisa. 

 

Files\\Interviewee7_Appraiser4 

1 reference coded, 0.94% coverage 

Reference 1: 0.94% coverage 

Namun lazimnya dan kebanyakan karena pertama batas waktu atau jangka waktu 

penugasan penilaian yang terbatas sehingga kami ada kesulitan kalau mencari data 

pasar yang sebanding di pasar 

 

Files\\Interviewee5dan6_Appraiser2dan3 

2 references coded, 1.34% coverage 

Reference 1: 0.82% coverage 

file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/77f77af6-bf0f-4749-b600-fce71cfffa49
file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/83c3008a-b1e9-4f5b-8bed-22a6b9257f9e
file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/b8af3c40-7fc1-4bb1-b1de-bbcf4fbd8a65
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Jadi untuk proses ini kita kan secara umum pemilihan itu ada tiga proses. Jadi proses 

yang dinamakan definisi permasalahan, kemudian di situ kita identifikasi dilingkup 

penugasan bahasanya. Jadi di definisi permasalahan itu proses awalnya ya. Kemudian 

proses yang kedua adalah implementasi. Kemudian proses yang ketiga adalah 

pelaporan. Jadi cara memproses ada tiga itu. 

 

Reference 2: 0.52% coverage 

Jadi kita di definisi permasalahan tadi di lingkup penugasan yang paling utama untuk 

laporan keuangan adalah kita definisikan dulu tujuan penilaiannya. Tujuan penilaian 

untuk nanti kita lebih spesifik kepada PSAK berapa si sebenarnya. 

 

Child Nodes: Standar Penilaian Indonesia 

 

Files\\Interviewee3_Appraiser1 

3 references coded, 5.08% coverage 

Reference 1: 1.19% coverage 

Kalau akuntan publik ada IAPI, kalau akuntan ada IAI, kalau kami namanya Mas 

Marcell, Bu Linggar Namanya adalah MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia). 

Ini kitab kami Mas Marcell, Bu Linggar. Kita diakuntansi punya PSAK. Kami dipenilai 

juga punya standar namanya SPI (Standar Penilaian Indonesia). Kalau di akuntan ada 

namanya SPAP kalau kami ada namanya KEPI (Kode Etik Penilai Indonesia). Sama 

semua profesi pasti ada kode etiknya, ada standar profesinya. 

 

Reference 2: 2.40% coverage 

Proses penilaian dimanapun, di seluruh dunia itu mengikuti kaidah yang baku, 

mengikuti alur kerja yang baku secara umum itu pasti dimulai dari lingkup penugasan. 

Lingkup penugasan itu mungkin seperti kontrak kerja seperti apa yang harus dinilai, 

kemudian siapa yang memberikan tugas, objeknya berupa apa, letaknya dimana, dan 

sebagainya. Itu namanya lingkup penugasan, kemudian setelah lingkup penugasan itu 

disepakati oleh pemberi tugas dan penilai. Selanjutnya penilai akan melakukan 

assessment awal, meminta data macem-macem. Kalau yang dinilai adalah tanah dan 

bangunan ya tentu sertifikatnya, legalitas macem-macem itu akan kita minta dari 

file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/77f77af6-bf0f-4749-b600-fce71cfffa49
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pemberi tugas. Setelah itu penilai akan melihat, kira-kira ini bisa dikerjakan atau 

tidak, ada benturan kepentingan atau tidak, ada hal-hal yang dalam SPI dan kode etik 

yang membatasi kita untuk menerima penugasan ini ada atau tidak. Kalau tidak ada 

ya lanjut. Kalau ada ya kita tidak bisa. 

 

Reference 3: 1.49% coverage 

SPI itu menyebutkan kalau sebuah objek penilaian itu kurang dari 60 hari pernah 

dinilai oleh penilai lain untuk tujuan yang sama untuk pemberi tugas yang sama dan 

untuk objek yang sama itu tidak boleh, kami tidak boleh melakukan penilaian ulang. 

Kecuali si pemberi tugasnya itu bisa menjelaskan kepada kita apa sih sebenarnya 

alasannya kok harus melakukan penilaian ulang kurang dari 60 hari. Kalau 

penjelasannya make sense dan penilai yang bersangkutan risk appetite nya ok, 

penjelasan ok nda masalah, ya bisa. Tapi kalau tidak, tidak memungkinkan ya itu salah 

satu contohnya seperti itu. 

 

Files\\Interviewee8_Appraiser5 

5 references coded, 5.20% coverage 

Reference 1: 0.67% coverage 

Jadi di Standar Penilaian Indonesia itu setiap penilaian itu mewajibkan minimal ada 

input 3 data. Jadi setiap mengeluarkan laporan itu harus kita punya 3 data. 

 

Reference 2: 1.92% coverage 

Selama kami bekerja itu memang yang utama adalah namanya teknik-teknik mencari 

data. Proses-proses tersebut sudah diatur di SPI sebenarnya. Satu, data harus yang 

terbaru. Bisa direkam tetapi semaksimalnya ya, kadang mohon maaf tidak semua data 

itu bisa direkam akhirnya kami pakai cara yang legal. Seperti yang tadi saya 

sampaikan lewat agency, ada dipasarkan di media. Itu kita rekam nanti kita simpan 

didata kami bahwa kita pernah mencari data disini. 

 

Reference 3: 0.86% coverage 

file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/84288ea2-ad5a-4d0b-b6c6-d16dac23f605
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Secara garis besar profesi penilai itu, satu dia independen, dua berdasarkan kode etik 

penilaian dan standar penilaian. Itu sudah ada semua, itu dikuatkan lagi dengan PMK 

(Peraturan Menteri Keuangan). 

 

Reference 4: 0.53% coverage 

Objektivitas itu seperti itu yang tadi diukur dengan integritas. Integritas diukur dari 

standar penilai, kode etik dan PMK. 

 

Reference 5: 1.23% coverage 

Jadi tadi ada tekanan dan sebagainya semua profesi saya kira seperti itu ada ya 

makanya tadi dari depan saya sampaikan bahwasanya kita merujuk pada apa ya 

aturan-aturan atau regulasi yang ada di kami terutama tadi saya sebut ada KEPI, SPI 

ada PMK yang belum ada memang di kami itu undang-undang. 

 

Files\\Interviewee5dan6_Appraiser2dan3 

2 references coded, 3.06% coverage 

Reference 1: 2.41% coverage 

Kita mau menggunakan market approach ternyata datanya terbatas seumpama 

berartikan harus kita alihkan. Atau kita mau menggunakan properti itu kan income 

approach tapi datanya juga terbatas kita juga bisa alihkan menggunakan approach 

yang lain seperti itu. dari tiga pendekatan nanti ada beberapa metode juga. Jadi kita 

turunnya dari pertama adalah pendekatan, pendekatan turunannya nanti metode, 

metode turunannya nanti teknik. Dari situ dalam standart penilaian kita bisa memilih 

salah satu atau mau menggunakan beberapa metode atau approach dipersilahkan. 

Kalau memang menggunakan beberapa approach atau metode itu nanti ada namanya 

rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu bisa memilih yang kita secara penilaian nanti ada quality 

rating juga. Mana yang kuat dari data-data tadi, kita ambil salah satu boleh. Atau 

memang kalau datanya sama-sama kuat, risknya sama-sama kuat bisa kita 

rekonsiliasi. Rekonsiliasi untuk mengambil satu opini nilai. Dari situ muncul opini 

nilai, dari opini nilai. Nanti baru kita masuk ke pelaporan penilaian. Seperti itu 

gambaran umumnya untuk proses penilaian ya. 

 

file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/b8af3c40-7fc1-4bb1-b1de-bbcf4fbd8a65
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Reference 2: 0.65% coverage 

bahwa di SPI sendiri dalam pemakaian data itu ada beberapa level, khususnya untuk 

tujuan laporan keuangan. Jadi kalau tujuan untuk dasar-dasar nilai wajar, untuk data 

yang bisa digunakan secara langsung menggunakan level 1 kemudian yang 

membutuhkan justifikasi itu masuk ke level 2 dan seterusnya. 

 

Files\\Interviewee7_Appraiser4 

1 reference coded, 1.94% coverage 

Reference 1: 1.94% coverage 

Kalau berdasarkan standar-standar yang kita gunakan dalam hal ini adalah standar 

penilaian Indonesia dibagian SPI 104 yaitu impelementasi dan SPI 106 terkait dengan 

pendekatan dan metodologi penilaian, maka dalam hal melakukan penilaian terhadap 

bagunan, kami bisa menggunakan tiga pendekatan dalam penilaian yaitu pendekatan 

pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya. 

 

Child Nodes: Sumber Data 

 

Files\\Interviewee3_Appraiser1 

4 references coded, 4.90% coverage 

Reference 1: 0.83% coverage 

Sumber data pasar yang pertama, bukti data transaksi langsung. Kalau kita bisa 

mengaksesnya, monggo kita gunakan. Bukti data transaksi langsung, Cuma 

masalahnya, yakin nda dengan bukti transaksi yang ada? Kita tau di Indonesia yang 

dicantumkan dalam KJPP dengan real yang ditransaksikan antara pembeli dan 

penjual itu beda. 

 

Reference 2: 1.08% coverage 

Yang kedua, informasi publik yang tersedia. Informasi publik siapa yang 

menyediakan? BPN sampai saat ini tidak pernah mempublikasikan, padahal dia punya 

mandat untuk melakukan itu. Informasi publik yang tersedia siapa yang menyediakan? 

Tidak ada. Database mungkin ada, kalau di KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) seperti 

file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/83c3008a-b1e9-4f5b-8bed-22a6b9257f9e
file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/77f77af6-bf0f-4749-b600-fce71cfffa49
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tempat saya. Kami punya data internal tapi tidak kami publikasikan, hanya untuk 

kepentingan kami. 

 

Reference 3: 0.83% coverage 

Yang keempat sumber data bisa dari media. Ini yang kita gunakan. Kalau jalan-jalan 

di Kota Semarang, rumah kan sering kali dijual, disewakan. Itulah media, dari 

property agent. Property agent itu merupakan sumber terbesar, sumber utama yang 

digunakan oleh penilai di Indonesia saat ini, saya sampaikan media, justru media. 

 

Reference 4: 2.17% coverage 

Sebenarnya cara itu banyak sekali, makanya saya sampaikan tadi, untuk menjadi 

seorang penilai, profesi apapun itu harus ada experience dan art. Ini kan sumber data 

ini kan hitam diatas putih, di text book. Ini saya buka dapur sedikit ya. Kalau kita di 

daerah, di kampung, kita nda bisa mengandalkan MMT dijual gitu nda bisa. Harus 

door to door. Untungnya di Indonesia itu ramah, orang di Indonesia itu ramah sekali. 

Ditunjukan kira-kira penawarannya, net nya berapa sampai berapa, itu data. Itu salah 

satu cara. Atau mungkin kalau di daerah itu, pasti di tiap kampung di tiap kelurahan, 

tiap dusun atau desa itu pasti ada yang namanya tukang dana perantara (makelar) Itu 

bisa kita gunakan sebagai sumber data. Atau data historis juga bisa. Cuman data 

historis sama seperti informasi ngibul. Bagaimana kita bisa yakin kebenarannya? 

Justru kita ragukan malahan. 

 

Files\\Interviewee7_Appraiser4 

1 reference coded, 1.54% coverage 

Reference 1: 1.54% coverage 

Percaya cuman biasanya mereka nanya, pak ini sumbernya darimana pak? Dari sini 

dari sini dari sini. Begini begini begini. Sebenarnya diskusinya agak hangat itu, ya 

sumber. Sebenarnya teman-teman akuntan yang ditanya sumber. Jadi selama sumber 

yang kita gunakan sudah sesuai harusnya nggak ada masalah sih. 

 

Files\\Interviewee8_Appraiser5 

3 references coded, 4.88% coverage 

file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/83c3008a-b1e9-4f5b-8bed-22a6b9257f9e
file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/84288ea2-ad5a-4d0b-b6c6-d16dac23f605
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Reference 1: 1.95% coverage 

Kalau kami ini datanya memang masih pada mencari sendiri-sendiri dari masing-

masing KJPP atau Kantor Jasa Penilai Publik belum ada basic data yang bisa di 

dianggap handal. Walaupun secara hukum ataupun secara formal sudah diakui data 

yang boleh atau terpakai yang secara hukum itu cuman 3. Dari jual beli notaris, dari 

zona, sama NPWP itu ya atau NJOP PBB. Ini kan kalau dibandingkan dengan 

pasarnya, data pasarnya ini biasanya jomplang atau sangat jauh rangenya. 

 

Reference 2: 1.01% coverage 

Dasar data kami ini kan hanya wawancara. Wawancara pun kadang nggak boleh 

direkam seperti ini untuk membuktikannya. Makanya kami pakai basic yang di, bisa di 

agency, bisa di media nanti kita konfirmasi sesuai dengan standar penilaian kami. 

 

Reference 3: 1.92% coverage 

Selama kami bekerja itu memang yang utama adalah namanya teknik-teknik mencari 

data. Proses-proses tersebut sudah diatur di SPI sebenarnya. Satu, data harus yang 

terbaru. Bisa direkam tetapi semaksimalnya ya, kadang mohon maaf tidak semua data 

itu bisa direkam akhirnya kami pakai cara yang legal. Seperti yang tadi saya 

sampaikan lewat agency, ada dipasarkan di media. Itu kita rekam nanti kita simpan 

didata kami bahwa kita pernah mencari data disini. 

 

Files\\Interviewee5dan6_Appraiser2dan3 

3 references coded, 4.45% coverage 

Reference 1: 1.79% coverage 

Proses implementasi ini mulai dari pengumpulan data itu adalah data umum dan data 

khusus. Data umum itu data secara makro dan diluar objek penilaian. apakah 

lingkungannya seperti apa kalau tanah bangunan, kemudian posisi di 

lingkungansosialnya Seperti apa? lingkungan ekonomi Seperti apa? zonasi umumnya 

Seperti apa? masih seperti itu. Nanti ada data khusus, data khusus itu data mengenai 

objek, size dari properti tadi, ukuran tanah, ukuran bangunan, penggunaan bangunan, 

zoning yang lebih tepat peruntukan. Tadi kan ada zonasi yang umum ada zonasi 

khusus. Zonasi khusus itu seperti KDP, KLB-nya berapa. Kemudian dari situ ada lagi 

data supply and demand. Kemudian data pasar lainnya, data pasar lainnya itu bisa 

file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/b8af3c40-7fc1-4bb1-b1de-bbcf4fbd8a65
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termasuk data banding nanti kalau diperlukan disitu kalau kita memang menggunakan 

market approach. 

 

Reference 2: 1.03% coverage 

Jadi karena permasalahan data sekunder tidak ada akhirnya penilai menggunakan 

data primer. Data primer kita tahu sendiri pasti bermasalah. antara saya 

mewawancarai dengan Pak Andri mewawancarai mungkin bisa menghasilkan data 

yang berbeda karena ini primer jadi saya tanya sesuatu kepada orang yang sama 

ternyata memberikan jawaban yang berbeda. Itu menjadikan permasalahan di kita 

karena datanya primer. Jadi itu permasalahan yang pertama adalah sumber datanya. 

 

Reference 3: 1.64% coverage 

Karena kemudian dari sumber datanya data primer itu harus terverifikasi juga. 

Terverifikasi artinya data itu lokasinya jelas, barangnya ada. Bukan katanya katanya, 

kalau katanya katanya kan informasi. Tapi kalau data itu barangnya harus jelas. Data 

luasan itu disini, barangnya ada? Ada, lokasinya ada, titiknya ada. Yang kedua sumber 

datanya juga jelas yang memberikan informasi siapa ini? yang memberikan data 

siapa? ini 2 itu nanti bisa terverifikasi data itu kalau lokasinya memang ada, sumber 

datanya yang mengatakan bisa diverifikasi. Jadi data itu meskipun sekunder, penilai 

diwajibkan untuk memverified itu. Sorry meskipun primer ya, kalau sekunder tadi kan 

tidak harus diverifikasi ya. Tapi kalau data primer itu ya harus diverifikasi. 

 

Child Nodes:Verifikasi 

 

Files\\Interviewee2_Auditor 

1 reference coded, 3.70% coverage 

Reference 1: 3.70% coverage 

Mungkin dari kami, pertama kali kami melakukan searching melalui internet terlebih 

dahulu. Jadi kayak dari lokasi tersebut, kita lihat disekitar sana dilokasi sana itu ada. 

Terus kita mungkin verifikasi dengan cara menelepon dari pihak penjualnya. Cuma itu 

sebenarnya hanya alternatif. Sebenarnya yang paling tepat yang kami percaya kita 

menilai dari hasil report KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). 

file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/5ee81522-637b-4f02-a6e0-688fde38b532
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Files\\Interviewee3_Appraiser1 

3 references coded, 1.56% coverage 

Reference 1: 0.86% coverage 

Dapat diverifikasi, Pak Agung menggunakan data no. 8, ada no teleponnya, ada geo 

taggingnya, mana coba dihubungi. Luas bangunannya, luas tanahnya berapa, haknya 

sertifikatnya apa, ditawarkan pada harga berapa misalkan atau ditransaksikan pada 

harga berapa. Itu dapat diverfikasi, dan inilah pertanggung jawaban profesional kami. 

 

Reference 2: 0.21% coverage 

Di Indonesia ini susah untuk diverifikasi keandalannya lewat transaksi langsung. 

 

Reference 3: 0.49% coverage 

Justru kalau tidak bisa diverifikasi, konsumen, pengguna jasa itu punya hak untuk 

melaporkan bridge of conduct, kan artinya si penilai ini tidak melakukan proses sesuai 

standar yang berlaku. 

 

Files\\Interviewee7_Appraiser4 

1 reference coded, 0.93% coverage 

Reference 1: 0.93% coverage 

Harus ditawarkan secara langsung di pasar. Dan kita harus mengkonfirmasi juga. 

Misalnya ada plang gitu ya, ada plang rumah dijual hubungi agen no sekian. Kita juga 

harus mengkonfirmasi. 

 

Files\\Interviewee8_Appraiser5 

4 references coded, 4.05% coverage 

Reference 1: 1.05% coverage 

file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/77f77af6-bf0f-4749-b600-fce71cfffa49
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Kalau verifikasinya memang itu wajib. Tapi verifikasi kita kadang bisa direkam 

kadang tidak bisa. Tapi minimal kita udah ada data yang terekam secara fisik ya tadi. 

Jadi ya verifikasi ini ya semaksimalnya harus mendekati kebenaran dengan pasar itu. 

 

Reference 2: 0.47% coverage 

kita harus ke lapangan tahu data itu di mana wujudnya ada fisiknya ada karena tadi 

ada bentuk verifikasi itu tadi. 

 

Reference 3: 0.44% coverage 

Nah verifikasinya sekarang sudah mudah, ditelepon sudah diangkat kita bilang 

bahwasanya kami dari sini 

 

Reference 4: 2.08% coverage 

download aplikasi sentuh tanahku jadi banyak verifikasi yang banyak kita lakukan ya 

untuk meyakinkan data itu benar. Coba kasih yang kita lakukan untuk meyakinkan data 

itu benar dan kami yakin makanya kami namanya sebenarnya opini, opini itu kan 

dokter ya dokter profesi dokter menyatakan sakit ini obatnya ini kan belum tentu 

sembuh bukan nyata real ataupun sesungguhnya. Ya itu kan opini ada sainsnya ada 

seninya gitu lho ya mungkin sama akuntan ya, tapi juga harus bisa dipertanggung 

jawabkan 

 

Files\\Interviewee5dan6_Appraiser2dan3 

4 references coded, 7.63% coverage 

Reference 1: 2.13% coverage 

dalam memverifikasi suatu data biasanya melihat kondisi data yang ada di lapangan. 

Karena memang agak susah kalau kita tidak melihat kondisi data di lapangan kita 

cuman dapat dari internet kemudian by phone, itu akan susah. Karena banyak sekali 

faktor-faktor yang harus kita sesuaikan dengan kondisi apa yang kita nilai. Jadi 

memang sebaiknya, sebisa mungkin perlakuan kita antara data pembanding dengan 

objek apa yang kita nilai itu sebisa mungkin mirip. Meskipun secara umum kita nggak 

bisa masuk, apalagi kalau itu berupa rumah tinggal dan lain-lain. Tapi kalau itu hanya 

berupa tanah kosong kemudian area pabrik seperti mall dan lain-lain, itu 
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memungkinkan untuk kita masuki ataupun ada beberapa cara. Misal pak itu kan 

pembandingnya hotel. Yaudahlah kalau memang kita dibutuhkan kita harus nginep 

disana beberapa hari karena sebagai seorang penginap itu kan bisa ke area 

kemanapun, itu merupakan teknik-teknik dalam pencarian data. Itu sedikit pengalaman 

dari kami. 

 

Reference 2: 2.07% coverage 

Bagaimana data pasar itu bisa terverifikasi dengan baik? Karena sebenarnya seorang 

penilai pada waktu dia melakukan pekerjaan tersebut, dia juga menerapkan data 

kontrol. Jadi kita tidak serta merta akan kita gunakan bahwa data itu pasti valid, apa 

yang kita dapatkan. Kita juga menerapkan verifikasi. Artinya kita juga menerapkan 

sistem statistik apakah data itu outlier apa endak. Karena kita sebisa mungkin data 

banding itu jumlahnya cukup banyak. Karena masing-masing data akan bisa 

mengkontrol data yang lain. Selain itu kita juga mempunyai database yang memang 

diwajibkan oleh regulator kita bu. Jadi masing-masing kantor diwajibkan mempunyai 

database terhadap perkembangan properti yang ada di daerah tersebut. Sehingga 

kalau terjadi lompatan, artinya kita harus mencurigai apakah yang membuat lompatan 

harga tersebut atau lompatan nilai tersebut bisa menjadikan nilai properti menjadi 

naik. Nanti akan kita analisis secara detil. 

 

Reference 3: 1.64% coverage 

Karena kemudian dari sumber datanya data primer itu harus terverifikasi juga. 

Terverifikasi artinya data itu lokasinya jelas, barangnya ada. Bukan katanya katanya, 

kalau katanya katanya kan informasi. Tapi kalau data itu barangnya harus jelas. Data 

luasan itu disini, barangnya ada? Ada, lokasinya ada, titiknya ada. Yang kedua sumber 

datanya juga jelas yang memberikan informasi siapa ini? yang memberikan data 

siapa? ini 2 itu nanti bisa terverifikasi data itu kalau lokasinya memang ada, sumber 

datanya yang mengatakan bisa diverifikasi. Jadi data itu meskipun sekunder, penilai 

diwajibkan untuk memverified itu. Sorry meskipun primer ya, kalau sekunder tadi kan 

tidak harus diverifikasi ya. Tapi kalau data primer itu ya harus diverifikasi. 

 

Reference 4: 1.79% coverage 

Proses verifkasi kita kan bisa, kalau kita menggunakan wawancara berartikan 

merecord wawancara tersebut. Bentuk recordnya, apakah berupa berita acara atau 

berupa rekaman itu di standar tidak disampaikan seperti itu. Tapi ada bahasanya 
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memverifikasi. Ini yang memang kesulitan masing-masing KJPP akan memperlakukan 

yang berbeda. Bisa saja saya memverifikasi begini, ada beberapa yang ditawarkan, 

oke yang ditawarkan ini saya tertarik dengan yang ditawarkan. Mereka bisa membuat 

surat penawaran ke saya itu bisa berupa record kan bagi saya. Ini lho ada penawaran, 

saya dapat penawarannya. Barangnya ini yang menawarkan jelas, luasannya jelas kan 

gitu. Atau kita record dari komunikasi kan gitu. Komunikasi itu di record meskipun ini 

juga masih debatable di kalangan penilai sendiri masih debatable merecord itu. 

 

Child Nodes: Zonasi 

 

Files\\Interviewee4_Akuntan 

2 references coded, 4.96% coverage 

Reference 1: 1.81% coverage 

Ada di Kudus. Untuk yang sekarang kalau beli tanah ini masalahnya kan harus lihat 

zonanya juga kan bu. Untuk zonanya kan industrikan, kita biasanya juga tanya ke 

Djarumnya juga untuk zonanya yang masih. Kalau kita untuk beli tanah lahan masuk 

nggak ke zona industrinya. 

 

Reference 2: 3.14% coverage 

kalau saya lihat sih seharusnya untuk zona industrikan biasanya kan. Saya kira sama 

sih ya untuk di Kudus. Cuman sekarang ini kalau orang tau Djarum yang beli ya kayak 

aji mumpung harganya dinaikan tinggi setinggi tingginya. Jadi kita nda bisa ngomong. 

Kalau saya lihat si harganya sama tergantung daerahnya kan. Daerahnya kondisinya 

seperti apa? Lahannya? Saya kira sih seperti itu. Cuman kalau industri yang tahu 

Djarum yang beli, harganya naiknya jadi banyak. 

 

Files\\Interviewee5dan6_Appraiser2dan3 

6 references coded, 7.15% coverage 

Reference 1: 1.79% coverage 

Proses implementasi ini mulai dari pengumpulan data itu adalah data umum dan data 

khusus. Data umum itu data secara makro dan diluar objek penilaian. apakah 
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lingkungannya seperti apa kalau tanah bangunan, kemudian posisi di 

lingkungansosialnya Seperti apa? lingkungan ekonomi Seperti apa? zonasi umumnya 

Seperti apa? masih seperti itu. Nanti ada data khusus, data khusus itu data mengenai 

objek, size dari properti tadi, ukuran tanah, ukuran bangunan, penggunaan bangunan, 

zoning yang lebih tepat peruntukan. Tadi kan ada zonasi yang umum ada zonasi 

khusus. Zonasi khusus itu seperti KDP, KLB-nya berapa. Kemudian dari situ ada lagi 

data supply and demand. Kemudian data pasar lainnya, data pasar lainnya itu bisa 

termasuk data banding nanti kalau diperlukan disitu kalau kita memang menggunakan 

market approach. 

 

Reference 2: 1.02% coverage 

Kalau memang sekolahan cuman kita lihat zonasinya, kalau zonasinya memang dia 

diplot sekolahan berarti memang sudah posisinya seperti itu. Tapi kalau zonasinya itu 

bisa berubah menjadi komersial, itu nilainya ya maksimum kan gitu. Tapi kalau 

zonanya memang sudah diplot kayak sekolahan kan ada zona tertentu masalahnya. 

Beda kalau zonasi secara umum itu kita hanya merah muda, katakanlah komersial ya, 

perdagangan dan jasa. Itulah nilai zonasi yang paling baik. 

 

Reference 3: 1.26% coverage 

Data kalau memang zonasinya itu adalah merah muda semua. Itu kita cari yang 

sebanding zonanya juga merah muda. Kita nggak boleh membandingkan zona merah 

muda dengan zona hijau seumpama ya. Itu nggak bisa. Jadi kalau yang RT RW nya 

khusus, khusus sekolahan lama itu biasanya mereka sudah diplot bahwasanya zonanya 

untuk itu. Itu harus kita lihat apakah zonanya memang hanya dikhususkan untuk 

sekolahan atau bisa yang lain. Kalau hanya sekolahan pasti ya nilainya juga 

sekolahan, kita bandingkan dengan sekolahan-sekolahan yang lain cuman yang 

berbeda disitu adalah fasilitas. 

 

Reference 4: 0.82% coverage 

Kita nggak bisa membandingkan zona yang untuk sekolahan dibandingkan zona yang 

untuk perumahan. Kalau perumahan kan kuning ya zonasinya kemudian kalau 

dibandingkan dengan sekolahan itu sebagai fasilitas nanti. Makanya khusus untuk 

sekolahan kita lihat zonasinya dulu, apakah dia di rencana tata ruang nya sudah di 

plot khusus untuk sekolahan atau bisa berubah yang lain. 
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Reference 5: 0.94% coverage 

makanya zonasi itu penting. Kita lihat zonasinya, kalau zonasinya. Seperti UNAKI itu 

ya di pemuda itu ya, itu dulu Universitas UNAKI itu tapi zonasinya adalah komersial. 

Makanya waktu dia dilikuidasi, bangunan UNAKI dilikuidasi itu dia diambil alih mau 

dirubah komersial juga tidak ada masalah, tidak ada isu karena zonasinya memang 

bisa dirubah. Tapi ada beberapa tempat tertentu misalnya dia sudah diplot dia tidak 

bisa dirubah 

 

Reference 6: 1.34% coverage 

Yang pertama lihat kita zonasi ya bu ya. Kalau dilereng merapi zonasinya apa? Hijau. 

Nanti ternyata gini kalau itu namanya apa namanya kita memang professional 

judgement. Kalau sudah profesional nanti orang melihat gini bahwa ternyata nanti, ini 

data secara umum, bahwa ternyata zona hijau itu tidak banyak berubah rangenya ya 

itu-itu aja. Zona hijau ternyata tidak banyak berubah. Jadi kebun antara, kita ngomong 

kebun sawit di Sumatera dan di Kalimantan perbedaannya nggak signifikan ternyata. 

Karena kembali ke zonasinya sama. Jadi kalau saya ngomong dilereng, tujuannya 

apa? peruntukannya? dia pertanian. 

 

Parent Nodes: Netral 

Child Nodes: Data Pembanding 

 

Files\\Interviewee3_Appraiser1 

4 references coded, 3.75% coverage 

Reference 1: 2.15% coverage 

Identik itu prinsip data pembanding. Prinsip data pembanding itu ada 6. Sejenis dan 

sebanding, membanding rumah tinggal dengan rumah tinggal. Jangan rumah tinggal 

dengan gudang misalkan, itu 2 hal yg berbeda. Sebanding, 100 meter persegi tanahnya 

ddengan 100 meter persegi tanahnya. Pak kalau 120 meter persegi boleh atau tidak 

pak? Kan itu tidak sebanding pak? Namanya profesi pasti ada nama unsur 

professional judgement. Tapi professional judgement itu bukan muncul karena faktor 

like dan dislike, bukan karena faktor kepentingan, saya sampaikan dengan jelas tidak. 
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Professional judgement itu terbentuk dari akumulasi pengalaman, pengalaman yang 

baik. Yang namanya profesi itu memiliki 3 elemen dasar. Yang pertama adalah ethic 

(etika), no 2 adalah edukasi (pendidikan), dan yang ke 3 adalah experience. 3E itu 

harus ada dalam profesi. 

 

Reference 2: 0.30% coverage 

Ini prinsip y.ang pertama komprehensif disebutkan yang ideal adalah lebih dari 1 atau 

setidaknya 3 data pembanding. 

 

Reference 3: 0.61% coverage 

Apa yang menjadi dasar utama dalam penentuan nilai wajar penilaian tanah dan 

bangunan dalam konteks di Indonesia? Jawabannya penilai pasti ya ini tadi. Penilai 

kalau menggunakan pendekatan pasar ya memenuhi data pembanding yang baik dulu. 

 

Reference 4: 0.69% coverage 

data pembandingnya harus memenuhi ciri-ciri prinsip data pembanding ini. Dan 

tentunya pertimbangannya adalah ini, elemen yang perlu disesuaikan adalah ini. Jadi, 

ngambil datanya harus memenuhi prinsip ini. Kalau sudah dapat datanya ya 

disesuaikan ini, ada 10 elemen. 

 

Files\\Interviewee7_Appraiser4 

4 references coded, 8.60% coverage 

Reference 1: 0.94% coverage 

Namun lazimnya dan kebanyakan karena pertama batas waktu atau jangka waktu 

penugasan penilaian yang terbatas sehingga kami ada kesulitan kalau mencari data 

pasar yang sebanding di pasar 

 

Reference 2: 4.79% coverage 

Berkaitan dengan pertanyaan tersebut manakah yang kita value adalah rumah dengan 

tipe yang sangat tipikal, misalnya ya yang kita value adalah rumah dengan tipe 36 dan 

kita punya data pasar pembanding di sebelahnya tipe 36 juga di sebelah kanannya tipe 
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36 sebelah utaranya juga tipe 36 dan sama-sama ditawarkan di Pasar, maka kita bisa 

menggunakan data pasar untuk melakukan penilaian tersebut. Tapi kalau ternyata aset 

yang kita nilai, misalnya bangunan kantor gitu ya. Anggaplah kita lagi value nilai aset 

tetapnya pertamina, pertamina kan punya bangunan kantor. Bangunan kantor ini 

nggak ada market yang ekuivalen, nggak ada aset yang ekuivalen dimarket. Jadi kita 

nggak bisa mengcompare itu. Kalaupun ada lokasinya ternyata jauh, karakteristik 

lokasinya tidak memenuhi prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pendekatan 

pasar yaitu salah satunya adalah karakteristik fisik, karakteristik lokasi itu nggak bisa 

dipenuhi, itu pendekatan pasar. 

 

Reference 3: 0.61% coverage 

Dalam menggunakan pendekatan pasar minimal 3 data pembanding. Jadi minimal ada 

3 data yang available di lokasi tersebut. 

 

Reference 4: 2.27% coverage 

Sebenarnya kan gini, kita kan bisa menggunakan pendekatan biaya ya. Tapi untuk nilai 

tanahnya ini harus tetap punya data pembanding. Dalam hal ini anggaplah di lereng 

gunung gede, data pembandingnya kan susah. Jadi mau nggak mau saya harus dapat 

data pembanding di desa lain biasanya. Yang kedua secara teknis, saya biasanya 

nanya ke kantor desa. Kantor desanya ini ada apa enggak? Kalau memang enggak ada 

juga, cara terakhir adalah kita menggunakan NJOP. 

 

Files\\Interviewee5dan6_Appraiser2dan3 

6 references coded, 9.64% coverage 

Reference 1: 1.26% coverage 

Data kalau memang zonasinya itu adalah merah muda semua. Itu kita cari yang 

sebanding zonanya juga merah muda. Kita nggak boleh membandingkan zona merah 

muda dengan zona hijau seumpama ya. Itu nggak bisa. Jadi kalau yang RT RW nya 

khusus, khusus sekolahan lama itu biasanya mereka sudah diplot bahwasanya zonanya 

untuk itu. Itu harus kita lihat apakah zonanya memang hanya dikhususkan untuk 

sekolahan atau bisa yang lain. Kalau hanya sekolahan pasti ya nilainya juga 

sekolahan, kita bandingkan dengan sekolahan-sekolahan yang lain cuman yang 

berbeda disitu adalah fasilitas. 
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Reference 2: 0.82% coverage 

Kita nggak bisa membandingkan zona yang untuk sekolahan dibandingkan zona yang 

untuk perumahan. Kalau perumahan kan kuning ya zonasinya kemudian kalau 

dibandingkan dengan sekolahan itu sebagai fasilitas nanti. Makanya khusus untuk 

sekolahan kita lihat zonasinya dulu, apakah dia di rencana tata ruang nya sudah di 

plot khusus untuk sekolahan atau bisa berubah yang lain. 

 

Reference 3: 2.13% coverage 

dalam memverifikasi suatu data biasanya melihat kondisi data yang ada di lapangan. 

Karena memang agak susah kalau kita tidak melihat kondisi data di lapangan kita 

cuman dapat dari internet kemudian by phone, itu akan susah. Karena banyak sekali 

faktor-faktor yang harus kita sesuaikan dengan kondisi apa yang kita nilai. Jadi 

memang sebaiknya, sebisa mungkin perlakuan kita antara data pembanding dengan 

objek apa yang kita nilai itu sebisa mungkin mirip. Meskipun secara umum kita nggak 

bisa masuk, apalagi kalau itu berupa rumah tinggal dan lain-lain. Tapi kalau itu hanya 

berupa tanah kosong kemudian area pabrik seperti mall dan lain-lain, itu 

memungkinkan untuk kita masuki ataupun ada beberapa cara. Misal pak itu kan 

pembandingnya hotel. Yaudahlah kalau memang kita dibutuhkan kita harus nginep 

disana beberapa hari karena sebagai seorang penginap itu kan bisa ke area 

kemanapun, itu merupakan teknik-teknik dalam pencarian data. Itu sedikit pengalaman 

dari kami. 

 

Reference 4: 0.43% coverage 

kondisi data pembanding sendiri kita harus tahu. Karena kalau kita tidak tahu itu akan 

terjadi bias pada waktu kita melakukan proses penilaian antara data pembanding 

dengan objek yang kita nilai. 

 

Reference 5: 2.07% coverage 

Bagaimana data pasar itu bisa terverifikasi dengan baik? Karena sebenarnya seorang 

penilai pada waktu dia melakukan pekerjaan tersebut, dia juga menerapkan data 

kontrol. Jadi kita tidak serta merta akan kita gunakan bahwa data itu pasti valid, apa 

yang kita dapatkan. Kita juga menerapkan verifikasi. Artinya kita juga menerapkan 

sistem statistik apakah data itu outlier apa endak. Karena kita sebisa mungkin data 
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banding itu jumlahnya cukup banyak. Karena masing-masing data akan bisa 

mengkontrol data yang lain. Selain itu kita juga mempunyai database yang memang 

diwajibkan oleh regulator kita bu. Jadi masing-masing kantor diwajibkan mempunyai 

database terhadap perkembangan properti yang ada di daerah tersebut. Sehingga 

kalau terjadi lompatan, artinya kita harus mencurigai apakah yang membuat lompatan 

harga tersebut atau lompatan nilai tersebut bisa menjadikan nilai properti menjadi 

naik. Nanti akan kita analisis secara detil. 

 

Reference 6: 2.94% coverage 

Jadi kalau pertanian, dibeberapa tempat pertanian dibandingkan dengan pertanian 

yang lain. Jadi pembanding itu tidak harus sebanding. Tapi kriteria sebanding itu tadi 

penilai nanti yang menentukan. Sebanding ini bisa, dilihat yang pertama zonasinya 

sama. Yang kedua kalau ada lokasinya berdekatan yaitu lebih baik. Kalau nggak ada 

yang sebanding. Kalau pertanian ini dekat apa namanya saluran air, sumber air. 

pertanian sana juga dekat sumber air kayak gitu. Kalau pertanian di sini panen 3 kali, 

pertanian sana panen 3 kali itu kan juga sudah sebanding. Jadi kalau pertanian yang 

diperbandingkan hubungannya dengan pertanian. Kalau industri yang dibandingkan 

hubungannya dengan industri. Jadi industri pertama di Semarang kita juga bisa 

merangking kan nanti. Industri di Semarang yang pertama kawasan industri candi 

kemudian pembandingnya mana? Kalau di industri candi bandingkan industri candi. 

Tapi kalau terpaksa nggak ada kelas keduanya berapa sih sebenarnya? Ternyata kelas 

kedua KIW, kawasan industri wijayakusuma. Berapa sih perbedaannya antara KIW 

dan KIC? Itu nanti ada record-record tertentu. Jadi kesebandingan tadi bukan berarti 

harus berdekatan, belum tentu. itu nanti dari penilai sudah menentukan 

kesebandingannya di mana sih sebenarnya. Itu yang harus dilihat. Itu juga tergantung 

pada objek yang akan dinilai. 

 

Files\\Interviewee9_Appraiser5 

4 references coded, 11.43% coverage 

Reference 1: 3.93% coverage 

Kalau data kita sama sebagaimana konsep pasar, kita menggunakan semua data untuk 

aset-aset yang sebanding. Kita tetap memperhatikan aset yang kita nilai misalnya 

luasnya 5.000, ya kita lihat dulu, aset yang luas tanah 5.000 ini ada berapa sertifikat, 

ada berapa bidang. Misalnya ada 4 bidang, nanti kita pilah lagi, dari 4 bidang ini 

apakah semuanya memiliki muka jalan, semuanya persis ada di tepi jalan? Nah pada 
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saat yang lain ada pada posisi belakang, kita harus memberlakukan, kita harus 

membuat perbedaan bahwa memang bidang yang 1 ini tidak bisa disamakan dengan 

bidang yang memiliki muka jalan. Yang seperti ini kita harus berpikir bidang yang ada 

di dalam lebih tepatnya harus mencari data yang sama-sama lokasinya berada di 

dalam. Jadi seperti itu. Tetapi karena ini opini adalah bidangnya meskipun 4 bidang, 

tapi kan sebagai satu kesatuan pemanfaatan, jadi artinya nilai yang kita berikan 

sebagai satu kesatuan. Nah barulah nanti nilai tanah yang terpisah, meskipun dia 

menggunakan data rujukan yang berasal dari data pembanding yang sama-sama 

lokasinya di dalam, itu semuanya kita perhitungkan, baru totalnya sebagai satu 

kesatuan. Jadi rasanya tidak tepat jika lokasi di dalam, nilainya disamakan dengan 

atau menggunakan data rujukan pembanding yang berada di tepi jalan. 

 

Reference 2: 1.21% coverage 

Iya, data inputnya memang sangat menentukan. Jadi kalo lokasi di dalam, meskipun 

secara fisik, bangunan pabrik itu berada di tepi jalan, lha ternyata setelah kita cek, 

sertifikatnya ada 4, ada 1 yang berada di belakang. Nah yang 1 ini, mau tidak mau 

harus diperhitungkan kita menggunakan data input, data pembanding yang lokasinya 

berada di bagian dalam, bukan yang lokasinya berada di tepi jalan. 

 

Reference 3: 1.46% coverage 

Jadi sebetulnya untuk database itu memang pernah ada, jadi kita beberapa KJPP itu 

asumsikan seperti apa dan kita akan menanyakan detailnya, sifat-sifatnya seperti apa, 

karakter dari lokasi pembandingnya bagaimana itu akan sangat menentukan nanti kita 

bisa mengerucut apakah hal-hal yang menjadi faktor pembeda yang akan kita 

perhitungkan. Terus yang kedua, misalnya di sekitar itu kita tidak mendapatkan data, 

kalaupun ada data tapi ternyata bagi kita itu tidak sebanding. 

 

Reference 4: 4.82% coverage 

Sebagai contoh tadi ya, kita sudah melakukan riset untuk pabrik. Pabrik pada 

umumnya untuk 1 bidang tanah untuk 1 sertifikat luasnya bisa mencapai 1000 sampai 

1500, sedangkan yang disitu tersedia data itu ternyata pernah ada transaksi ataupun 

penawaran tapi ternyata rumah tinggal yang ukurannya notabene-nya kecil sekali, 

hanya 200, 150, atau mungkin ada kios dengan luas 100. Yang seperti itu memang data 

tapi itu bukan data yang sifatnya apple to apple, bukan data sebanding. Kita akan 

mencoba menelusuri di tempat lain tapi yang sifatnya sama. Jadi kita mencoba melihat 
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analisis lingkungan ini, pabrik ini terletak di lokasi yang mana. Misal kita membuat 

catatan lokasinya dekat pasar, kemudian yang kedua dekat tempat ibadah atau tempat 

vasilitas umum misalnya rumah sakit atau pendidikan. Nah itu faktor-faktor yang 

mendukung tingkat komersial itu akan kita catatkan sebagai elemen pembanding. Nah 

kita mencoba mencari tempat lain yang memiliki karakter sama yang memiliki fasum-

fasum yang kurang lebih sama seperti itu, barulah kita mencoba mencari data di 

sekitar sana. Jadi kita tidak terpaku mesti dilokasi setempat tapi bisa ditempat lain tapi 

dengan karakter yang lingkungannya mirip, tapi yang utama itu harus kawasannya 

atau peruntukannya yang sama atau sesuai seperti contoh kita melakukan riset 

dikawasan industri kita harus mencari pembanding yang sama – sama dikawasan 

industri. Tapi tetap kita kutip sebagai data kontrol kita. Pasti semua hal apapun tetap 

menjadi pertimbangan atau kajian. Tapi yang utama pasti kita usahakan dulu data 

yang sebanding. 

 

Child Nodes: Database 

 

Files\\Interviewee1_AnggotaDSAK 

1 reference coded, 2.06% coverage 

Reference 1: 2.06% coverage 

Menurut saya datanya ada. Karena begini setiap beli tanah harus pakai AJB (Akte 

Jual Beli) notaris, disitu kan ada harganya tuh. Terus akte notaris harus didaftarkan 

ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) kalau itu jual beli tanah. Tanah menurut saya 

itu ada datanya, cuman kita masih manual, AJB itu kertas segala macem. Jadi mungkin 

datanya ada tapi tidak terkumpul dengan baik untuk tanah. 

 

Files\\Interviewee3_Appraiser1 

2 references coded, 0.69% coverage 

Reference 1: 0.44% coverage 

Database mungkin ada, kalau di KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) seperti tempat 

saya. Kami punya data internal tapi tidak kami publikasikan, hanya untuk kepentingan 

kami. 
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Reference 2: 0.25% coverage 

Pertanyaan: “Database nasional apa database yang dicreate sendiri?” Jawaban: 

“Create sendiri.” 

 

Files\\Interviewee9_Appraiser5 

1 reference coded, 1.46% coverage 

Reference 1: 1.46% coverage 

Jadi sebetulnya untuk database itu memang pernah ada, jadi kita beberapa KJPP itu 

asumsikan seperti apa dan kita akan menanyakan detailnya, sifat-sifatnya seperti apa, 

karakter dari lokasi pembandingnya bagaimana itu akan sangat menentukan nanti kita 

bisa mengerucut apakah hal-hal yang menjadi faktor pembeda yang akan kita 

perhitungkan. Terus yang kedua, misalnya di sekitar itu kita tidak mendapatkan data, 

kalaupun ada data tapi ternyata bagi kita itu tidak sebanding. 

 

Files\\Interviewee8_Appraiser5 

1 reference coded, 0.51% coverage 

Reference 1: 0.51% coverage 

Karena di Jogja itu ada namanya database, khusus database untuk para penilai yang 

disupport juga dari penilai-penilai. 

 

Files\\Interviewee4_Akuntan 

2 references coded, 5.06% coverage 

Reference 1: 0.89% coverage 

Ada, Djarum setahu saya sih untuk yang ngurusi tanah ini, dia sepertinya punya bank 

data untuk harga tanah bu, untuk daerah di Kudus. 

 

Reference 2: 4.17% coverage 

Dia kan sudah punya data cuma kan tahun berapa kan, dia kan paling ngitung kira-

kira inflasinya naiknya berapa persen untuk pertahunnya. Misalnya naiknya berapa 
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persen dari harganya dia waktu setelah inflasi itu. Ya, cuman kalau di Kudus itu, orang 

yang punya lahan itu asal ngomong harganya. Tinggal kasih segini kamu mau nggak 

gitu aja. Kadang ada yang sampai, kemarin juga ada ditawarin dari depan sampai 

belakang harganya sama semua, kitakan juga ga mau. Misalnya sampai ke belakang 

200 meter. Kan ga mungkin kan untuk kebelakang harganya sama semua kan juga ga 

mungkin kan, pastikan turun. Kemarin ada yang gitu. 

 

Files\\Interviewee5dan6_Appraiser2dan3 

3 references coded, 4.38% coverage 

Reference 1: 2.07% coverage 

Bagaimana data pasar itu bisa terverifikasi dengan baik? Karena sebenarnya seorang 

penilai pada waktu dia melakukan pekerjaan tersebut, dia juga menerapkan data 

kontrol. Jadi kita tidak serta merta akan kita gunakan bahwa data itu pasti valid, apa 

yang kita dapatkan. Kita juga menerapkan verifikasi. Artinya kita juga menerapkan 

sistem statistik apakah data itu outlier apa endak. Karena kita sebisa mungkin data 

banding itu jumlahnya cukup banyak. Karena masing-masing data akan bisa 

mengkontrol data yang lain. Selain itu kita juga mempunyai database yang memang 

diwajibkan oleh regulator kita bu. Jadi masing-masing kantor diwajibkan mempunyai 

database terhadap perkembangan properti yang ada di daerah tersebut. Sehingga 

kalau terjadi lompatan, artinya kita harus mencurigai apakah yang membuat lompatan 

harga tersebut atau lompatan nilai tersebut bisa menjadikan nilai properti menjadi 

naik. Nanti akan kita analisis secara detil. 

 

Reference 2: 1.47% coverage 

Masyarakat profesi penilai Indonesia sendiri lagi berusaha untuk membuat suatu 

database nasional yang itu sebenarnya sudah hampir jadi dan bisa kita rilis. Tapi 

sementara pada posisi itu belum jadi maka masing-masing kantor itu memang disuruh 

atau diperintahkan oleh regulator kita punya sistem database yang kita dapatkan dari 

pekerjaan-pekerjaan sebelumnya atau kita bisa bertukar dengan temen-temen sesama 

KJPP biasanya gitu. Jadi sebenarnya ada didalam database kita sehingga kita bisa 

tahu perkembangan suatu daerah. Sehingga data kontrol itu pasti akan menolong kita 

apakah data yang kita hasilkan atau laporan penilaian yang kita hasilkan itu menjadi 

valid. 
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Reference 3: 0.84% coverage 

Permasalahan data di Indonesia saat ini belum ada data sekunder yang seperti di 

negara maju. Kalau kita lihat di Singapura saja itu sudah sekunder. Malaysia juga 

sudah sekunder kebanyakan. Itu mereka tadi merecord data transaksi. Kalau di 

Indonesia nggak ada data sekunder, kalaupun ada data sekunder belum terpercaya, 

bukan berarti tidak. Kedepan data sekunder itu bisa digunakan. 

 

Child Nodes: Independen 

 

Files\\Interviewee8_Appraiser5 

2 references coded, 1.47% coverage 

Reference 1: 0.86% coverage 

Secara garis besar profesi penilai itu, satu dia independen, dua berdasarkan kode etik 

penilaian dan standar penilaian. Itu sudah ada semua, itu dikuatkan lagi dengan PMK 

(Peraturan Menteri Keuangan). 

 

Reference 2: 0.62% coverage 

Kalau kami pasti independen semaksimalnya ya. Kalaupun itu ada yang lain ya 

bahasanya oknum kan kalau oknum pasti selalu ada dimana pun tempatnya. 

 

Files\\Interviewee5dan6_Appraiser2dan3 

1 reference coded, 2.29% coverage 

Reference 1: 2.29% coverage 

Nanti dilihat dilaporannya, bahwasanya penilai itu independen atau tidak independen. 

Ada di laporan, pasti kita mewajibkan bahwasanya kita ditugaskan independen atau 

tidak. Hampir 99% penugasan kita independen kecuali jasa lainnya. Jadi penilai itu 

dibagi menjadi 2 itu jasanya, jasa lainnya dan jasa penilaian. Jasa penilain itu ini tadi 

opini nilai tadi. Kalau jasa lainnya itu seperti property agent, itu kan ada sebenarnya 

di kita di Indonesia. Itu independen nggak? Ya pasti nggak independen kalau kita jadi 

property agent. Makanya kalau kita jadi property agent. Katakanlah saya punya 

korporasi dan menggunakan kita untuk property agent ya. Kita tidak boleh melakukan 
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penilaian terhadap aset itu selama 1 tahun untuk menjaga independensinya. Apalagi 

kalau kita ngomong studi kelayakan untuk projek itu. Kemudian itu kan jasa lainnya 

juga. Kemudian kita juga tidak boleh menilai aset yang sama yang kita visibilitas tadi 

karena itu bisa itu tadi, independensinya bisa diragukan. Itu sudah ada peraturannya 

di Peraturan Menteri Keuangan. 

 

Files\\Interviewee9_Appraiser5 

1 reference coded, 0.95% coverage 

Reference 1: 0.95% coverage 

Jadi dengan demikian karena inputnya bersifat pasar itukan pasti netral semua bisa 

masuk, jadi pasti hasil kita adalah sifatnya netral kita berdiri di tengah – tengah jadi 

pasti bisa diterima kedua belah pihak, karena inputnya adalah pasar, dan itu data 

inputnya bisa diobservasi, jadi hasil kita independen. 

 

Files\\Interviewee7_Appraiser4 

1 reference coded, 3.58% coverage 

Reference 1: 3.58% coverage 

Jasa yang bisa diberikan seorang penilai itu kan ada jasa penilaian dan jasa non 

penilaian. Ketika memberikan jasa penilaian itu memang syarat yang harus dimiliki 

adalah kita independen dan objektif. Tapi ketika kita memberikan jasa non penilaian, 

katakanlah seperti membuat studi kelayakan membuat tanah kosong, apalah 

pembangunan yang paling potensial itu apa. Tentunya kalau kita melayani pemberi 

tugas yang kebutuhannya adalah jasa non penilaian studi kelayakan, beberapa asumsi 

atau parameter yang dibangun itu kan kita dapatkan dari pemberi tugas. Jadi memang 

kita memberikan layanan non penilaian, itu kita tidak dalam posisi independen seperti 

halnya kalau kita memberikan layanan jasa penilaian. 

 

Files\\Interviewee4_Akuntan 

1 reference coded, 1.24% coverage 

Reference 1: 1.24% coverage 
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Saya dalam tanda kutip nda tau ya bu ya dibelakangnya. Cuman kan seharusnya 

memang harus independen. Cuman nda tau tanda kutip dibelakangnya sama bank nya 

seperti apa kan nda tau kita. 

 

Files\\Interviewee2_Auditor 

1 reference coded, 3.81% coverage 

Reference 1: 3.81% coverage 

Sebenarnya kalau dari kita auditor, kita sebenarnya whole laporan keuangan. Tujuan 

dari laporan keuangan itu seharusnya tidak untuk kepentingan tertentu. Seharusnya 

untuk masing-masing pihak, untuk stakeholder gitu. Seharusnya penentuan yang kita 

tentukan itu atau yang appraiser tentukan seharusnya tidak untuk kelompok tertentu 

sih, seharusnya untuk semua kelompok, misal dari segi pajak, segi pembeli. 

 

Child Nodes: Integritas 

 

Files\\Interviewee9_Appraiser5 

1 reference coded, 3.24% coverage 

Reference 1: 3.24% coverage 

sebagai pelaku-pelaku jasa penilaian itu akan diikat oleh oleh namanya kode etik kita 

menyebutkan sebagai Kode Etik Penilaian Indonesia jadi siapapun walaupun bukan 

anggota MAPPI kalau dia berpraktek atau melakukan sesuatu penilaian itu akan 

terikat namanya dengan Kode Etik Penilaian Indonesia nah di kita itu itu sangat terikat 

kuat bahkan misalnya misalnya kalau regulator kita dari Kementerian Keuangan 

P2PK itu menetapkan opini kita beserta data rujukan kita itu wajib disimpan selama 

10 tahun ada regulasinya seperti itu jadi di PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

101 tahun 2014 kita berkewajiban untuk menyimpan hasil opini kita beserta data 

selama 10 tahun dari itu kan itu kita menjadi wah tanggung jawabnya seperti itu. Itu 

baru laporan jadi apalagi tindakan lainya pasti akan sangat terikat oleh etika profesi 

nah kalu sekarang kita merujuk dari edisi 7 tahun 2018 itu masih tetap sama, kalau 

saya menyingkatkan KOKI PRO K itu kompetensi O itu obyektifitas kemudian ada lagi 

integritas kemudian profesional dan yang terakhir adalah kerahasiaan. 
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Files\\Interviewee8_Appraiser5 

2 references coded, 2.55% coverage 

Reference 1: 2.02% coverage 

Kalau objektivitas yang disampaikan ya sebenarnya bukan pada data ya. Objektivitas 

itu pada integritas sebenarnya, integritas penilai itu tersendiri. Itu yang paling penting 

menurut saya. Itu yang paling penting untuk mengolah data. Berapapun data yang kita 

olah atau kita dapat yang kita keluarkan seberapapun tergantung integritasnya karena 

objektivitasnya diukur dari situ kalau di penilai. Makanya ada kode etik penilaian, ada 

standar penilaian itu yang menentukan. 

 

Reference 2: 0.53% coverage 

Objektivitas itu seperti itu yang tadi diukur dengan integritas. Integritas diukur dari 

standar penilai, kode etik dan PMK. 

 

Child Nodes: Kode Etik 

 

Files\\Interviewee3_Appraiser1 

2 references coded, 3.59% coverage 

Reference 1: 1.19% coverage 

Kalau akuntan publik ada IAPI, kalau akuntan ada IAI, kalau kami namanya Mas 

Marcell, Bu Linggar Namanya adalah MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia). 

Ini kitab kami Mas Marcell, Bu Linggar. Kita diakuntansi punya PSAK. Kami dipenilai 

juga punya standar namanya SPI (Standar Penilaian Indonesia). Kalau di akuntan ada 

namanya SPAP kalau kami ada namanya KEPI (Kode Etik Penilai Indonesia). Sama 

semua profesi pasti ada kode etiknya, ada standar profesinya. 

 

Reference 2: 2.40% coverage 

Proses penilaian dimanapun, di seluruh dunia itu mengikuti kaidah yang baku, 

mengikuti alur kerja yang baku secara umum itu pasti dimulai dari lingkup penugasan. 

Lingkup penugasan itu mungkin seperti kontrak kerja seperti apa yang harus dinilai, 

kemudian siapa yang memberikan tugas, objeknya berupa apa, letaknya dimana, dan 
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sebagainya. Itu namanya lingkup penugasan, kemudian setelah lingkup penugasan itu 

disepakati oleh pemberi tugas dan penilai. Selanjutnya penilai akan melakukan 

assessment awal, meminta data macem-macem. Kalau yang dinilai adalah tanah dan 

bangunan ya tentu sertifikatnya, legalitas macem-macem itu akan kita minta dari 

pemberi tugas. Setelah itu penilai akan melihat, kira-kira ini bisa dikerjakan atau 

tidak, ada benturan kepentingan atau tidak, ada hal-hal yang dalam SPI dan kode etik 

yang membatasi kita untuk menerima penugasan ini ada atau tidak. Kalau tidak ada 

ya lanjut. Kalau ada ya kita tidak bisa. 

 

Files\\Interviewee9_Appraiser5 

1 reference coded, 3.24% coverage 

Reference 1: 3.24% coverage 

sebagai pelaku-pelaku jasa penilaian itu akan diikat oleh oleh namanya kode etik kita 

menyebutkan sebagai Kode Etik Penilaian Indonesia jadi siapapun walaupun bukan 

anggota MAPPI kalau dia berpraktek atau melakukan sesuatu penilaian itu akan 

terikat namanya dengan Kode Etik Penilaian Indonesia nah di kita itu itu sangat terikat 

kuat bahkan misalnya misalnya kalau regulator kita dari Kementerian Keuangan 

P2PK itu menetapkan opini kita beserta data rujukan kita itu wajib disimpan selama 

10 tahun ada regulasinya seperti itu jadi di PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

101 tahun 2014 kita berkewajiban untuk menyimpan hasil opini kita beserta data 

selama 10 tahun dari itu kan itu kita menjadi wah tanggung jawabnya seperti itu. Itu 

baru laporan jadi apalagi tindakan lainya pasti akan sangat terikat oleh etika profesi 

nah kalu sekarang kita merujuk dari edisi 7 tahun 2018 itu masih tetap sama, kalau 

saya menyingkatkan KOKI PRO K itu kompetensi O itu obyektifitas kemudian ada lagi 

integritas kemudian profesional dan yang terakhir adalah kerahasiaan. 

 

Files\\Interviewee8_Appraiser5 

3 references coded, 2.61% coverage 

Reference 1: 0.86% coverage 

Secara garis besar profesi penilai itu, satu dia independen, dua berdasarkan kode etik 

penilaian dan standar penilaian. Itu sudah ada semua, itu dikuatkan lagi dengan PMK 

(Peraturan Menteri Keuangan). 
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Reference 2: 0.53% coverage 

Objektivitas itu seperti itu yang tadi diukur dengan integritas. Integritas diukur dari 

standar penilai, kode etik dan PMK. 

 

Reference 3: 1.23% coverage 

Jadi tadi ada tekanan dan sebagainya semua profesi saya kira seperti itu ada ya 

makanya tadi dari depan saya sampaikan bahwasanya kita merujuk pada apa ya 

aturan-aturan atau regulasi yang ada di kami terutama tadi saya sebut ada KEPI, SPI 

ada PMK yang belum ada memang di kami itu undang-undang. 

 

Child Nodes: Objektivitas 

 

Files\\Interviewee3_Appraiser1 

1 reference coded, 1.01% coverage 

Reference 1: 1.01% coverage 

Jadi prinsipnya penilai adalah sebisa mungkin tingkat objektivitasnya itu yang paling 

diyakini, dipotimalkan dan objektivitas itu bisa dijelaskan secara mudah ke pemberi 

tugas kita. Hal yang objektif itu kan bisa diterima umum, common sense gitu, kita 

utamakan. Meskipun tetap ada, unsur subjektif itu bisa. Sebisa mungkin objektivitas 

tinggi bagaimana? Ya harus memenuhi prinsip ini tadi. 

 

Files\\Interviewee7_Appraiser4 

1 reference coded, 3.58% coverage 

Reference 1: 3.58% coverage 

Jasa yang bisa diberikan seorang penilai itu kan ada jasa penilaian dan jasa non 

penilaian. Ketika memberikan jasa penilaian itu memang syarat yang harus dimiliki 

adalah kita independen dan objektif. Tapi ketika kita memberikan jasa non penilaian, 

katakanlah seperti membuat studi kelayakan membuat tanah kosong, apalah 

pembangunan yang paling potensial itu apa. Tentunya kalau kita melayani pemberi 

tugas yang kebutuhannya adalah jasa non penilaian studi kelayakan, beberapa asumsi 

atau parameter yang dibangun itu kan kita dapatkan dari pemberi tugas. Jadi memang 
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kita memberikan layanan non penilaian, itu kita tidak dalam posisi independen seperti 

halnya kalau kita memberikan layanan jasa penilaian. 

 

Files\\Interviewee8_Appraiser5 

2 references coded, 2.55% coverage 

Reference 1: 2.02% coverage 

Kalau objektivitas yang disampaikan ya sebenarnya bukan pada data ya. Objektivitas 

itu pada integritas sebenarnya, integritas penilai itu tersendiri. Itu yang paling penting 

menurut saya. Itu yang paling penting untuk mengolah data. Berapapun data yang kita 

olah atau kita dapat yang kita keluarkan seberapapun tergantung integritasnya karena 

objektivitasnya diukur dari situ kalau di penilai. Makanya ada kode etik penilaian, ada 

standar penilaian itu yang menentukan. 

 

Reference 2: 0.53% coverage 

Objektivitas itu seperti itu yang tadi diukur dengan integritas. Integritas diukur dari 

standar penilai, kode etik dan PMK. 

 

Files\\Interviewee9_Appraiser5 

1 reference coded, 0.95% coverage 

Reference 1: 0.95% coverage 

Jadi dengan demikian karena inputnya bersifat pasar itukan pasti netral semua bisa 

masuk, jadi pasti hasil kita adalah sifatnya netral kita berdiri di tengah – tengah jadi 

pasti bisa diterima kedua belah pihak, karena inputnya adalah pasar, dan itu data 

inputnya bisa diobservasi, jadi hasil kita independen. 

 

Child Nodes: Professional Judgement 

 

Files\\Interviewee3_Appraiser1 

2 references coded, 3.06% coverage 
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Reference 1: 2.15% coverage 

Identik itu prinsip data pembanding. Prinsip data pembanding itu ada 6. Sejenis dan 

sebanding, membanding rumah tinggal dengan rumah tinggal. Jangan rumah tinggal 

dengan gudang misalkan, itu 2 hal yg berbeda. Sebanding, 100 meter persegi tanahnya 

ddengan 100 meter persegi tanahnya. Pak kalau 120 meter persegi boleh atau tidak 

pak? Kan itu tidak sebanding pak? Namanya profesi pasti ada nama unsur 

professional judgement. Tapi professional judgement itu bukan muncul karena faktor 

like dan dislike, bukan karena faktor kepentingan, saya sampaikan dengan jelas tidak. 

Professional judgement itu terbentuk dari akumulasi pengalaman, pengalaman yang 

baik. Yang namanya profesi itu memiliki 3 elemen dasar. Yang pertama adalah ethic 

(etika), no 2 adalah edukasi (pendidikan), dan yang ke 3 adalah experience. 3E itu 

harus ada dalam profesi. 

 

Reference 2: 0.91% coverage 

Makanya menjawab ini sejenis dan sebanding, sejenisnya ok rumah dengan rumah, 

sebandingnya ini ada unsur subjektifnya ada unsur objektifnya. Makanya terminologi 

ilmu penilaian itu adalah Art & Science. Art nya ini professional judgement, melalui 

apa? Experience itu lah akumulasi pengalaman, pengalaman profesi tentunya. Itu 

untuk menjawab sebanding. 

 

Files\\Interviewee5dan6_Appraiser2dan3 

1 reference coded, 1.34% coverage 

Reference 1: 1.34% coverage 

Yang pertama lihat kita zonasi ya bu ya. Kalau dilereng merapi zonasinya apa? Hijau. 

Nanti ternyata gini kalau itu namanya apa namanya kita memang professional 

judgement. Kalau sudah profesional nanti orang melihat gini bahwa ternyata nanti, ini 

data secara umum, bahwa ternyata zona hijau itu tidak banyak berubah rangenya ya 

itu-itu aja. Zona hijau ternyata tidak banyak berubah. Jadi kebun antara, kita ngomong 

kebun sawit di Sumatera dan di Kalimantan perbedaannya nggak signifikan ternyata. 

Karena kembali ke zonasinya sama. Jadi kalau saya ngomong dilereng, tujuannya 

apa? peruntukannya? dia pertanian. 

 

Child Nodes: Standar Penilaian Indonesia 
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Files\\Interviewee3_Appraiser1 

3 references coded, 5.08% coverage 

Reference 1: 1.19% coverage 

Kalau akuntan publik ada IAPI, kalau akuntan ada IAI, kalau kami namanya Mas 

Marcell, Bu Linggar Namanya adalah MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia). 

Ini kitab kami Mas Marcell, Bu Linggar. Kita diakuntansi punya PSAK. Kami dipenilai 

juga punya standar namanya SPI (Standar Penilaian Indonesia). Kalau di akuntan ada 

namanya SPAP kalau kami ada namanya KEPI (Kode Etik Penilai Indonesia). Sama 

semua profesi pasti ada kode etiknya, ada standar profesinya. 

 

Reference 2: 2.40% coverage 

Proses penilaian dimanapun, di seluruh dunia itu mengikuti kaidah yang baku, 

mengikuti alur kerja yang baku secara umum itu pasti dimulai dari lingkup penugasan. 

Lingkup penugasan itu mungkin seperti kontrak kerja seperti apa yang harus dinilai, 

kemudian siapa yang memberikan tugas, objeknya berupa apa, letaknya dimana, dan 

sebagainya. Itu namanya lingkup penugasan, kemudian setelah lingkup penugasan itu 

disepakati oleh pemberi tugas dan penilai. Selanjutnya penilai akan melakukan 

assessment awal, meminta data macem-macem. Kalau yang dinilai adalah tanah dan 

bangunan ya tentu sertifikatnya, legalitas macem-macem itu akan kita minta dari 

pemberi tugas. Setelah itu penilai akan melihat, kira-kira ini bisa dikerjakan atau 

tidak, ada benturan kepentingan atau tidak, ada hal-hal yang dalam SPI dan kode etik 

yang membatasi kita untuk menerima penugasan ini ada atau tidak. Kalau tidak ada 

ya lanjut. Kalau ada ya kita tidak bisa. 

 

Reference 3: 1.49% coverage 

SPI itu menyebutkan kalau sebuah objek penilaian itu kurang dari 60 hari pernah 

dinilai oleh penilai lain untuk tujuan yang sama untuk pemberi tugas yang sama dan 

untuk objek yang sama itu tidak boleh, kami tidak boleh melakukan penilaian ulang. 

Kecuali si pemberi tugasnya itu bisa menjelaskan kepada kita apa sih sebenarnya 

alasannya kok harus melakukan penilaian ulang kurang dari 60 hari. Kalau 

penjelasannya make sense dan penilai yang bersangkutan risk appetite nya ok, 

penjelasan ok nda masalah, ya bisa. Tapi kalau tidak, tidak memungkinkan ya itu salah 

satu contohnya seperti itu. 
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Files\\Interviewee5dan6_Appraiser2dan3 

2 references coded, 3.06% coverage 

Reference 1: 2.41% coverage 

Kita mau menggunakan market approach ternyata datanya terbatas seumpama 

berartikan harus kita alihkan. Atau kita mau menggunakan properti itu kan income 

approach tapi datanya juga terbatas kita juga bisa alihkan menggunakan approach 

yang lain seperti itu. dari tiga pendekatan nanti ada beberapa metode juga. Jadi kita 

turunnya dari pertama adalah pendekatan, pendekatan turunannya nanti metode, 

metode turunannya nanti teknik. Dari situ dalam standart penilaian kita bisa memilih 

salah satu atau mau menggunakan beberapa metode atau approach dipersilahkan. 

Kalau memang menggunakan beberapa approach atau metode itu nanti ada namanya 

rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu bisa memilih yang kita secara penilaian nanti ada quality 

rating juga. Mana yang kuat dari data-data tadi, kita ambil salah satu boleh. Atau 

memang kalau datanya sama-sama kuat, risknya sama-sama kuat bisa kita 

rekonsiliasi. Rekonsiliasi untuk mengambil satu opini nilai. Dari situ muncul opini 

nilai, dari opini nilai. Nanti baru kita masuk ke pelaporan penilaian. Seperti itu 

gambaran umumnya untuk proses penilaian ya. 

 

Reference 2: 0.65% coverage 

bahwa di SPI sendiri dalam pemakaian data itu ada beberapa level, khususnya untuk 

tujuan laporan keuangan. Jadi kalau tujuan untuk dasar-dasar nilai wajar, untuk data 

yang bisa digunakan secara langsung menggunakan level 1 kemudian yang 

membutuhkan justifikasi itu masuk ke level 2 dan seterusnya. 

 

Files\\Interviewee7_Appraiser4 

1 reference coded, 1.94% coverage 

Reference 1: 1.94% coverage 

Kalau berdasarkan standar-standar yang kita gunakan dalam hal ini adalah standar 

penilaian Indonesia dibagian SPI 104 yaitu impelementasi dan SPI 106 terkait dengan 

pendekatan dan metodologi penilaian, maka dalam hal melakukan penilaian terhadap 

bagunan, kami bisa menggunakan tiga pendekatan dalam penilaian yaitu pendekatan 

pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya. 
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Files\\Interviewee8_Appraiser5 

5 references coded, 5.20% coverage 

Reference 1: 0.67% coverage 

Jadi di Standar Penilaian Indonesia itu setiap penilaian itu mewajibkan minimal ada 

input 3 data. Jadi setiap mengeluarkan laporan itu harus kita punya 3 data. 

 

Reference 2: 1.92% coverage 

Selama kami bekerja itu memang yang utama adalah namanya teknik-teknik mencari 

data. Proses-proses tersebut sudah diatur di SPI sebenarnya. Satu, data harus yang 

terbaru. Bisa direkam tetapi semaksimalnya ya, kadang mohon maaf tidak semua data 

itu bisa direkam akhirnya kami pakai cara yang legal. Seperti yang tadi saya 

sampaikan lewat agency, ada dipasarkan di media. Itu kita rekam nanti kita simpan 

didata kami bahwa kita pernah mencari data disini. 

 

Reference 3: 0.86% coverage 

Secara garis besar profesi penilai itu, satu dia independen, dua berdasarkan kode etik 

penilaian dan standar penilaian. Itu sudah ada semua, itu dikuatkan lagi dengan PMK 

(Peraturan Menteri Keuangan). 

 

Reference 4: 0.53% coverage 

Objektivitas itu seperti itu yang tadi diukur dengan integritas. Integritas diukur dari 

standar penilai, kode etik dan PMK. 

 

Reference 5: 1.23% coverage 

Jadi tadi ada tekanan dan sebagainya semua profesi saya kira seperti itu ada ya 

makanya tadi dari depan saya sampaikan bahwasanya kita merujuk pada apa ya 

aturan-aturan atau regulasi yang ada di kami terutama tadi saya sebut ada KEPI, SPI 

ada PMK yang belum ada memang di kami itu undang-undang. 
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Child Nodes: Sumber Data 

 

Files\\Interviewee3_Appraiser1 

4 references coded, 4.90% coverage 

Reference 1: 0.83% coverage 

Sumber data pasar yang pertama, bukti data transaksi langsung. Kalau kita bisa 

mengaksesnya, monggo kita gunakan. Bukti data transaksi langsung, Cuma 

masalahnya, yakin nda dengan bukti transaksi yang ada? Kita tau di Indonesia yang 

dicantumkan dalam KJPP dengan real yang ditransaksikan antara pembeli dan 

penjual itu beda. 

 

Reference 2: 1.08% coverage 

Yang kedua, informasi publik yang tersedia. Informasi publik siapa yang 

menyediakan? BPN sampai saat ini tidak pernah mempublikasikan, padahal dia punya 

mandat untuk melakukan itu. Informasi publik yang tersedia siapa yang menyediakan? 

Tidak ada. Database mungkin ada, kalau di KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) seperti 

tempat saya. Kami punya data internal tapi tidak kami publikasikan, hanya untuk 

kepentingan kami. 

 

Reference 3: 0.83% coverage 

Yang keempat sumber data bisa dari media. Ini yang kita gunakan. Kalau jalan-jalan 

di Kota Semarang, rumah kan sering kali dijual, disewakan. Itulah media, dari 

property agent. Property agent itu merupakan sumber terbesar, sumber utama yang 

digunakan oleh penilai di Indonesia saat ini, saya sampaikan media, justru media. 

 

Reference 4: 2.17% coverage 

Sebenarnya cara itu banyak sekali, makanya saya sampaikan tadi, untuk menjadi 

seorang penilai, profesi apapun itu harus ada experience dan art. Ini kan sumber data 

ini kan hitam diatas putih, di text book. Ini saya buka dapur sedikit ya. Kalau kita di 

daerah, di kampung, kita nda bisa mengandalkan MMT dijual gitu nda bisa. Harus 

door to door. Untungnya di Indonesia itu ramah, orang di Indonesia itu ramah sekali. 

Ditunjukan kira-kira penawarannya, net nya berapa sampai berapa, itu data. Itu salah 
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satu cara. Atau mungkin kalau di daerah itu, pasti di tiap kampung di tiap kelurahan, 

tiap dusun atau desa itu pasti ada yang namanya tukang dana perantara (makelar) Itu 

bisa kita gunakan sebagai sumber data. Atau data historis juga bisa. Cuman data 

historis sama seperti informasi ngibul. Bagaimana kita bisa yakin kebenarannya? 

Justru kita ragukan malahan. 

 

Files\\Interviewee7_Appraiser4 

1 reference coded, 1.54% coverage 

Reference 1: 1.54% coverage 

Percaya cuman biasanya mereka nanya, pak ini sumbernya darimana pak? Dari sini 

dari sini dari sini. Begini begini begini. Sebenarnya diskusinya agak hangat itu, ya 

sumber. Sebenarnya teman-teman akuntan yang ditanya sumber. Jadi selama sumber 

yang kita gunakan sudah sesuai harusnya nggak ada masalah sih. 

 

Files\\Interviewee8_Appraiser5 

3 references coded, 4.88% coverage 

Reference 1: 1.95% coverage 

Kalau kami ini datanya memang masih pada mencari sendiri-sendiri dari masing-

masing KJPP atau Kantor Jasa Penilai Publik belum ada basic data yang bisa di 

dianggap handal. Walaupun secara hukum ataupun secara formal sudah diakui data 

yang boleh atau terpakai yang secara hukum itu cuman 3. Dari jual beli notaris, dari 

zona, sama NPWP itu ya atau NJOP PBB. Ini kan kalau dibandingkan dengan 

pasarnya, data pasarnya ini biasanya jomplang atau sangat jauh rangenya. 

 

Reference 2: 1.01% coverage 

Dasar data kami ini kan hanya wawancara. Wawancara pun kadang nggak boleh 

direkam seperti ini untuk membuktikannya. Makanya kami pakai basic yang di, bisa di 

agency, bisa di media nanti kita konfirmasi sesuai dengan standar penilaian kami. 

 

Reference 3: 1.92% coverage 
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Selama kami bekerja itu memang yang utama adalah namanya teknik-teknik mencari 

data. Proses-proses tersebut sudah diatur di SPI sebenarnya. Satu, data harus yang 

terbaru. Bisa direkam tetapi semaksimalnya ya, kadang mohon maaf tidak semua data 

itu bisa direkam akhirnya kami pakai cara yang legal. Seperti yang tadi saya 

sampaikan lewat agency, ada dipasarkan di media. Itu kita rekam nanti kita simpan 

didata kami bahwa kita pernah mencari data disini. 

 

Files\\Interviewee5dan6_Appraiser2dan3 

3 references coded, 4.45% coverage 

Reference 1: 1.79% coverage 

Proses implementasi ini mulai dari pengumpulan data itu adalah data umum dan data 

khusus. Data umum itu data secara makro dan diluar objek penilaian. apakah 

lingkungannya seperti apa kalau tanah bangunan, kemudian posisi di lingkungan 

sosialnya Seperti apa? lingkungan ekonomi Seperti apa? zonasi umumnya Seperti 

apa? masih seperti itu. Nanti ada data khusus, data khusus itu data mengenai objek, 

size dari properti tadi, ukuran tanah, ukuran bangunan, penggunaan bangunan, zoning 

yang lebih tepat peruntukan. Tadi kan ada zonasi yang umum ada zonasi khusus. 

Zonasi khusus itu seperti KDP, KLB-nya berapa. Kemudian dari situ ada lagi data 

supply and demand. Kemudian data pasar lainnya, data pasar lainnya itu bisa 

termasuk data banding nanti kalau diperlukan disitu kalau kita memang menggunakan 

market approach. 

 

Reference 2: 1.03% coverage 

Jadi karena permasalahan data sekunder tidak ada akhirnya penilai menggunakan 

data primer. Data primer kita tahu sendiri pasti bermasalah. antara saya 

mewawancarai dengan Pak Andri mewawancarai mungkin bisa menghasilkan data 

yang berbeda karena ini primer jadi saya tanya sesuatu kepada orang yang sama 

ternyata memberikan jawaban yang berbeda. Itu menjadikan permasalahan di kita 

karena datanya primer. Jadi itu permasalahan yang pertama adalah sumber datanya. 

 

Reference 3: 1.64% coverage 

Karena kemudian dari sumber datanya data primer itu harus terverifikasi juga. 

Terverifikasi artinya data itu lokasinya jelas, barangnya ada. Bukan katanya katanya, 
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kalau katanya katanya kan informasi. Tapi kalau data itu barangnya harus jelas. Data 

luasan itu disini, barangnya ada? Ada, lokasinya ada, titiknya ada. Yang kedua sumber 

datanya juga jelas yang memberikan informasi siapa ini? yang memberikan data 

siapa? ini 2 itu nanti bisa terverifikasi data itu kalau lokasinya memang ada, sumber 

datanya yang mengatakan bisa diverifikasi. Jadi data itu meskipun sekunder, penilai 

diwajibkan untuk memverified itu. Sorry meskipun primer ya, kalau sekunder tadi kan 

tidak harus diverifikasi ya. Tapi kalau data primer itu ya harus diverifikasi. 

 

Child Nodes: Verifikasi 

 

Files\\Interviewee2_Auditor 

1 reference coded, 3.70% coverage 

Reference 1: 3.70% coverage 

Mungkin dari kami, pertama kali kami melakukan searching melalui internet terlebih 

dahulu. Jadi kayak dari lokasi tersebut, kita lihat disekitar sana dilokasi sana itu ada. 

Terus kita mungkin verifikasi dengan cara menelepon dari pihak penjualnya. Cuma itu 

sebenarnya hanya alternatif. Sebenarnya yang paling tepat yang kami percaya kita 

menilai dari hasil report KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). 

 

Files\\Interviewee3_Appraiser1 

3 references coded, 1.56% coverage 

Reference 1: 0.86% coverage 

Dapat diverifikasi, Pak Agung menggunakan data no. 8, ada no teleponnya, ada geo 

taggingnya, mana coba dihubungi. Luas bangunannya, luas tanahnya berapa, haknya 

sertifikatnya apa, ditawarkan pada harga berapa misalkan atau ditransaksikan pada 

harga berapa. Itu dapat diverfikasi, dan inilah pertanggung jawaban profesional kami. 

 

Reference 2: 0.21% coverage 

Di Indonesia ini susah untuk diverifikasi keandalannya lewat transaksi langsung. 
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Reference 3: 0.49% coverage 

Justru kalau tidak bisa diverifikasi, konsumen, pengguna jasa itu punya hak untuk 

melaporkan bridge of conduct, kan artinya si penilai ini tidak melakukan proses sesuai 

standar yang berlaku. 

 

Files\\Interviewee7_Appraiser4 

1 reference coded, 0.93% coverage 

Reference 1: 0.93% coverage 

Harus ditawarkan secara langsung di pasar. Dan kita harus mengkonfirmasi juga. 

Misalnya ada plang gitu ya, ada plang rumah dijual hubungi agen no sekian. Kita juga 

harus mengkonfirmasi. 

 

Files\\Interviewee8_Appraiser5 

4 references coded, 4.05% coverage 

Reference 1: 1.05% coverage 

Kalau verifikasinya memang itu wajib. Tapi verifikasi kita kadang bisa direkam 

kadang tidak bisa. Tapi minimal kita udah ada data yang terekam secara fisik ya tadi. 

Jadi ya verifikasi ini ya semaksimalnya harus mendekati kebenaran dengan pasar itu. 

 

Reference 2: 0.47% coverage 

kita harus ke lapangan tahu data itu di mana wujudnya ada fisiknya ada karena tadi 

ada bentuk verifikasi itu tadi. 

 

Reference 3: 0.44% coverage 

Nah verifikasinya sekarang sudah mudah, ditelepon sudah diangkat kita bilang 

bahwasanya kami dari sini 

 

Reference 4: 2.08% coverage 
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download aplikasi sentuh tanahku jadi banyak verifikasi yang banyak kita lakukan ya 

untuk meyakinkan data itu benar. Coba kasih yang kita lakukan untuk meyakinkan data 

itu benar dan kami yakin makanya kami namanya sebenarnya opini, opini itu kan 

dokter ya dokter profesi dokter menyatakan sakit ini obatnya ini kan belum tentu 

sembuh bukan nyata real ataupun sesungguhnya. Ya itu kan opini ada sainsnya ada 

seninya gitu lho ya mungkin sama akuntan ya, tapi juga harus bisa dipertanggung 

jawabkan 

 

Files\\Interviewee5dan6_Appraiser2dan3 

4 references coded, 7.63% coverage 

Reference 1: 2.13% coverage 

dalam memverifikasi suatu data biasanya melihat kondisi data yang ada di lapangan. 

Karena memang agak susah kalau kita tidak melihat kondisi data di lapangan kita 

cuman dapat dari internet kemudian by phone, itu akan susah. Karena banyak sekali 

faktor-faktor yang harus kita sesuaikan dengan kondisi apa yang kita nilai. Jadi 

memang sebaiknya, sebisa mungkin perlakuan kita antara data pembanding dengan 

objek apa yang kita nilai itu sebisa mungkin mirip. Meskipun secara umum kita nggak 

bisa masuk, apalagi kalau itu berupa rumah tinggal dan lain-lain. Tapi kalau itu hanya 

berupa tanah kosong kemudian area pabrik seperti mall dan lain-lain, itu 

memungkinkan untuk kita masuki ataupun ada beberapa cara. Misal pak itu kan 

pembandingnya hotel. Yaudahlah kalau memang kita dibutuhkan kita harus nginep 

disana beberapa hari karena sebagai seorang penginap itu kan bisa ke area 

kemanapun, itu merupakan teknik-teknik dalam pencarian data. Itu sedikit pengalaman 

dari kami. 

 

Reference 2: 2.07% coverage 

Bagaimana data pasar itu bisa terverifikasi dengan baik? Karena sebenarnya seorang 

penilai pada waktu dia melakukan pekerjaan tersebut, dia juga menerapkan data 

kontrol. Jadi kita tidak serta merta akan kita gunakan bahwa data itu pasti valid, apa 

yang kita dapatkan. Kita juga menerapkan verifikasi. Artinya kita juga menerapkan 

sistem statistik apakah data itu outlier apa endak. Karena kita sebisa mungkin data 

banding itu jumlahnya cukup banyak. Karena masing-masing data akan bisa 

mengkontrol data yang lain. Selain itu kita juga mempunyai database yang memang 

diwajibkan oleh regulator kita bu. Jadi masing-masing kantor diwajibkan mempunyai 

database terhadap perkembangan properti yang ada di daerah tersebut. Sehingga kalau 
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terjadi lompatan, artinya kita harus mencurigai apakah yang membuat lompatan harga 

tersebut atau lompatan nilai tersebut bisa menjadikan nilai properti menjadi naik. Nanti 

akan kita analisis secara detil. 

 

Reference 3: 1.64% coverage 

Karena kemudian dari sumber datanya data primer itu harus terverifikasi juga. 

Terverifikasi artinya data itu lokasinya jelas, barangnya ada. Bukan katanya katanya, 

kalau katanya katanya kan informasi. Tapi kalau data itu barangnya harus jelas. Data 

luasan itu disini, barangnya ada? Ada, lokasinya ada, titiknya ada. Yang kedua sumber 

datanya juga jelas yang memberikan informasi siapa ini? yang memberikan data 

siapa? ini 2 itu nanti bisa terverifikasi data itu kalau lokasinya memang ada, sumber 

datanya yang mengatakan bisa diverifikasi. Jadi data itu meskipun sekunder, penilai 

diwajibkan untuk memverified itu. Sorry meskipun primer ya, kalau sekunder tadi kan 

tidak harus diverifikasi ya. Tapi kalau data primer itu ya harus diverifikasi. 

 

Reference 4: 1.79% coverage 

Proses verifkasi kita kan bisa, kalau kita menggunakan wawancara berartikan 

merecord wawancara tersebut. Bentuk recordnya, apakah berupa berita acara atau 

berupa rekaman itu di standar tidak disampaikan seperti itu. Tapi ada bahasanya 

memverifikasi. Ini yang memang kesulitan masing-masing KJPP akan memperlakukan 

yang berbeda. Bisa saja saya memverifikasi begini, ada beberapa yang ditawarkan, 

oke yang ditawarkan ini saya tertarik dengan yang ditawarkan. Mereka bisa membuat 

surat penawaran ke saya itu bisa berupa record kan bagi saya. Ini lho ada penawaran, 

saya dapat penawarannya. Barangnya ini yang menawarkan jelas, luasannya jelas kan 

gitu. Atau kita record dari komunikasi kan gitu. Komunikasi itu di record meskipun ini 

juga masih debatable di kalangan penilai sendiri masih debatable merecord itu. 

 

Parent Nodes: Bebas dari kesalahan 

Child Nodes: Data Pembanding 

 

Files\\Interviewee3_Appraiser1 

4 references coded, 3.75% coverage 

Reference 1: 2.15% coverage 
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Identik itu prinsip data pembanding. Prinsip data pembanding itu ada 6. Sejenis dan 

sebanding, membanding rumah tinggal dengan rumah tinggal. Jangan rumah tinggal 

dengan gudang misalkan, itu 2 hal yg berbeda. Sebanding, 100 meter persegi tanahnya 

ddengan 100 meter persegi tanahnya. Pak kalau 120 meter persegi boleh atau tidak 

pak? Kan itu tidak sebanding pak? Namanya profesi pasti ada nama unsur 

professional judgement. Tapi professional judgement itu bukan muncul karena faktor 

like dan dislike, bukan karena faktor kepentingan, saya sampaikan dengan jelas tidak. 

Professional judgement itu terbentuk dari akumulasi pengalaman, pengalaman yang 

baik. Yang namanya profesi itu memiliki 3 elemen dasar. Yang pertama adalah ethic 

(etika), no 2 adalah edukasi (pendidikan), dan yang ke 3 adalah experience. 3E itu 

harus ada dalam profesi. 

 

Reference 2: 0.30% coverage 

Ini prinsip y.ang pertama komprehensif disebutkan yang ideal adalah lebih dari 1 atau 

setidaknya 3 data pembanding. 

 

Reference 3: 0.61% coverage 

Apa yang menjadi dasar utama dalam penentuan nilai wajar penilaian tanah dan 

bangunan dalam konteks di Indonesia? Jawabannya penilai pasti ya ini tadi. Penilai 

kalau menggunakan pendekatan pasar ya memenuhi data pembanding yang baik dulu. 

 

Reference 4: 0.69% coverage 

data pembandingnya harus memenuhi ciri-ciri prinsip data pembanding ini. Dan 

tentunya pertimbangannya adalah ini, elemen yang perlu disesuaikan adalah ini. Jadi, 

ngambil datanya harus memenuhi prinsip ini. Kalau sudah dapat datanya ya 

disesuaikan ini, ada 10 elemen. 

 

Files\\Interviewee9_Appraiser5 

4 references coded, 11.43% coverage 

Reference 1: 3.93% coverage 

Kalau data kita sama sebagaimana konsep pasar, kita menggunakan semua data untuk 

aset-aset yang sebanding. Kita tetap memperhatikan aset yang kita nilai misalnya 
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luasnya 5.000, ya kita lihat dulu, aset yang luas tanah 5.000 ini ada berapa sertifikat, 

ada berapa bidang. Misalnya ada 4 bidang, nanti kita pilah lagi, dari 4 bidang ini 

apakah semuanya memiliki muka jalan, semuanya persis ada di tepi jalan? Nah pada 

saat yang lain ada pada posisi belakang, kita harus memberlakukan, kita harus 

membuat perbedaan bahwa memang bidang yang 1 ini tidak bisa disamakan dengan 

bidang yang memiliki muka jalan. Yang seperti ini kita harus berpikir bidang yang ada 

di dalam lebih tepatnya harus mencari data yang sama-sama lokasinya berada di 

dalam. Jadi seperti itu. Tetapi karena ini opini adalah bidangnya meskipun 4 bidang, 

tapi kan sebagai satu kesatuan pemanfaatan, jadi artinya nilai yang kita berikan 

sebagai satu kesatuan. Nah barulah nanti nilai tanah yang terpisah, meskipun dia 

menggunakan data rujukan yang berasal dari data pembanding yang sama-sama 

lokasinya di dalam, itu semuanya kita perhitungkan, baru totalnya sebagai satu 

kesatuan. Jadi rasanya tidak tepat jika lokasi di dalam, nilainya disamakan dengan 

atau menggunakan data rujukan pembanding yang berada di tepi jalan. 

 

Reference 2: 1.21% coverage 

Iya, data inputnya memang sangat menentukan. Jadi kalo lokasi di dalam, meskipun 

secara fisik, bangunan pabrik itu berada di tepi jalan, lha ternyata setelah kita cek, 

sertifikatnya ada 4, ada 1 yang berada di belakang. Nah yang 1 ini, mau tidak mau 

harus diperhitungkan kita menggunakan data input, data pembanding yang lokasinya 

berada di bagian dalam, bukan yang lokasinya berada di tepi jalan. 

 

Reference 3: 1.46% coverage 

Jadi sebetulnya untuk database itu memang pernah ada, jadi kita beberapa KJPP itu 

asumsikan seperti apa dan kita akan menanyakan detailnya, sifat-sifatnya seperti apa, 

karakter dari lokasi pembandingnya bagaimana itu akan sangat menentukan nanti kita 

bisa mengerucut apakah hal-hal yang menjadi faktor pembeda yang akan kita 

perhitungkan. Terus yang kedua, misalnya di sekitar itu kita tidak mendapatkan data, 

kalaupun ada data tapi ternyata bagi kita itu tidak sebanding. 

 

Reference 4: 4.82% coverage 

Sebagai contoh tadi ya, kita sudah melakukan riset untuk pabrik. Pabrik pada 

umumnya untuk 1 bidang tanah untuk 1 sertifikat luasnya bisa mencapai 1000 sampai 

1500, sedangkan yang disitu tersedia data itu ternyata pernah ada transaksi ataupun 

penawaran tapi ternyata rumah tinggal yang ukurannya notabene-nya kecil sekali, 
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hanya 200, 150, atau mungkin ada kios dengan luas 100. Yang seperti itu memang data 

tapi itu bukan data yang sifatnya apple to apple, bukan data sebanding. Kita akan 

mencoba menelusuri di tempat lain tapi yang sifatnya sama. Jadi kita mencoba melihat 

analisis lingkungan ini, pabrik ini terletak di lokasi yang mana. Misal kita membuat 

catatan lokasinya dekat pasar, kemudian yang kedua dekat tempat ibadah atau tempat 

vasilitas umum misalnya rumah sakit atau pendidikan. Nah itu faktor-faktor yang 

mendukung tingkat komersial itu akan kita catatkan sebagai elemen pembanding. Nah 

kita mencoba mencari tempat lain yang memiliki karakter sama yang memiliki fasum-

fasum yang kurang lebih sama seperti itu, barulah kita mencoba mencari data di 

sekitar sana. Jadi kita tidak terpaku mesti dilokasi setempat tapi bisa ditempat lain tapi 

dengan karakter yang lingkungannya mirip, tapi yang utama itu harus kawasannya 

atau peruntukannya yang sama atau sesuai seperti contoh kita melakukan riset 

dikawasan industri kita harus mencari pembanding yang sama – sama dikawasan 

industri. Tapi tetap kita kutip sebagai data kontrol kita. Pasti semua hal apapun tetap 

menjadi pertimbangan atau kajian. Tapi yang utama pasti kita usahakan dulu data 

yang sebanding. 

 

Files\\Interviewee7_Appraiser4 

4 references coded, 8.60% coverage 

Reference 1: 0.94% coverage 

Namun lazimnya dan kebanyakan karena pertama batas waktu atau jangka waktu 

penugasan penilaian yang terbatas sehingga kami ada kesulitan kalau mencari data 

pasar yang sebanding di pasar 

 

Reference 2: 4.79% coverage 

Berkaitan dengan pertanyaan tersebut manakah yang kita value adalah rumah dengan 

tipe yang sangat tipikal, misalnya ya yang kita value adalah rumah dengan tipe 36 dan 

kita punya data pasar pembanding di sebelahnya tipe 36 juga di sebelah kanannya tipe 

36 sebelah utaranya juga tipe 36 dan sama-sama ditawarkan di Pasar, maka kita bisa 

menggunakan data pasar untuk melakukan penilaian tersebut. Tapi kalau ternyata aset 

yang kita nilai, misalnya bangunan kantor gitu ya. Anggaplah kita lagi value nilai aset 

tetapnya pertamina, pertamina kan punya bangunan kantor. Bangunan kantor ini 

nggak ada market yang ekuivalen, nggak ada aset yang ekuivalen dimarket. Jadi kita 

nggak bisa mengcompare itu. Kalaupun ada lokasinya ternyata jauh, karakteristik 

lokasinya tidak memenuhi prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pendekatan 
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pasar yaitu salah satunya adalah karakteristik fisik, karakteristik lokasi itu nggak bisa 

dipenuhi, itu pendekatan pasar. 

 

Reference 3: 0.61% coverage 

Dalam menggunakan pendekatan pasar minimal 3 data pembanding. Jadi minimal ada 

3 data yang available di lokasi tersebut. 

 

Reference 4: 2.27% coverage 

Sebenarnya kan gini, kita kan bisa menggunakan pendekatan biaya ya. Tapi untuk nilai 

tanahnya ini harus tetap punya data pembanding. Dalam hal ini anggaplah di lereng 

gunung gede, data pembandingnya kan susah. Jadi mau nggak mau saya harus dapat 

data pembanding di desa lain biasanya. Yang kedua secara teknis, saya biasanya 

nanya ke kantor desa. Kantor desanya ini ada apa enggak? Kalau memang enggak ada 

juga, cara terakhir adalah kita menggunakan NJOP. 

 

Files\\Interviewee5dan6_Appraiser2dan3 

6 references coded, 9.64% coverage 

Reference 1: 1.26% coverage 

Data kalau memang zonasinya itu adalah merah muda semua. Itu kita cari yang 

sebanding zonanya juga merah muda. Kita nggak boleh membandingkan zona merah 

muda dengan zona hijau seumpama ya. Itu nggak bisa. Jadi kalau yang RT RW nya 

khusus, khusus sekolahan lama itu biasanya mereka sudah diplot bahwasanya zonanya 

untuk itu. Itu harus kita lihat apakah zonanya memang hanya dikhususkan untuk 

sekolahan atau bisa yang lain. Kalau hanya sekolahan pasti ya nilainya juga 

sekolahan, kita bandingkan dengan sekolahan-sekolahan yang lain cuman yang 

berbeda disitu adalah fasilitas. 

 

Reference 2: 0.82% coverage 

Kita nggak bisa membandingkan zona yang untuk sekolahan dibandingkan zona yang 

untuk perumahan. Kalau perumahan kan kuning ya zonasinya kemudian kalau 

dibandingkan dengan sekolahan itu sebagai fasilitas nanti. Makanya khusus untuk 
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sekolahan kita lihat zonasinya dulu, apakah dia di rencana tata ruang nya sudah di 

plot khusus untuk sekolahan atau bisa berubah yang lain. 

 

Reference 3: 2.13% coverage 

dalam memverifikasi suatu data biasanya melihat kondisi data yang ada di lapangan. 

Karena memang agak susah kalau kita tidak melihat kondisi data di lapangan kita 

cuman dapat dari internet kemudian by phone, itu akan susah. Karena banyak sekali 

faktor-faktor yang harus kita sesuaikan dengan kondisi apa yang kita nilai. Jadi 

memang sebaiknya, sebisa mungkin perlakuan kita antara data pembanding dengan 

objek apa yang kita nilai itu sebisa mungkin mirip. Meskipun secara umum kita nggak 

bisa masuk, apalagi kalau itu berupa rumah tinggal dan lain-lain. Tapi kalau itu hanya 

berupa tanah kosong kemudian area pabrik seperti mall dan lain-lain, itu 

memungkinkan untuk kita masuki ataupun ada beberapa cara. Misal pak itu kan 

pembandingnya hotel. Yaudahlah kalau memang kita dibutuhkan kita harus nginep 

disana beberapa hari karena sebagai seorang penginap itu kan bisa ke area 

kemanapun, itu merupakan teknik-teknik dalam pencarian data. Itu sedikit pengalaman 

dari kami. 

 

Reference 4: 0.43% coverage 

kondisi data pembanding sendiri kita harus tahu. Karena kalau kita tidak tahu itu akan 

terjadi bias pada waktu kita melakukan proses penilaian antara data pembanding 

dengan objek yang kita nilai. 

 

Reference 5: 2.07% coverage 

Bagaimana data pasar itu bisa terverifikasi dengan baik? Karena sebenarnya seorang 

penilai pada waktu dia melakukan pekerjaan tersebut, dia juga menerapkan data 

kontrol. Jadi kita tidak serta merta akan kita gunakan bahwa data itu pasti valid, apa 

yang kita dapatkan. Kita juga menerapkan verifikasi. Artinya kita juga menerapkan 

sistem statistik apakah data itu outlier apa endak. Karena kita sebisa mungkin data 

banding itu jumlahnya cukup banyak. Karena masing-masing data akan bisa 

mengkontrol data yang lain. Selain itu kita juga mempunyai database yang memang 

diwajibkan oleh regulator kita bu. Jadi masing-masing kantor diwajibkan mempunyai 

database terhadap perkembangan properti yang ada di daerah tersebut. Sehingga 

kalau terjadi lompatan, artinya kita harus mencurigai apakah yang membuat lompatan 
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harga tersebut atau lompatan nilai tersebut bisa menjadikan nilai properti menjadi 

naik. Nanti akan kita analisis secara detil. 

 

Reference 6: 2.94% coverage 

Jadi kalau pertanian, dibeberapa tempat pertanian dibandingkan dengan pertanian 

yang lain. Jadi pembanding itu tidak harus sebanding. Tapi kriteria sebanding itu tadi 

penilai nanti yang menentukan. Sebanding ini bisa, dilihat yang pertama zonasinya 

sama. Yang kedua kalau ada lokasinya berdekatan yaitu lebih baik. Kalau nggak ada 

yang sebanding. Kalau pertanian ini dekat apa namanya saluran air, sumber air. 

pertanian sana juga dekat sumber air kayak gitu. Kalau pertanian di sini panen 3 kali, 

pertanian sana panen 3 kali itu kan juga sudah sebanding. Jadi kalau pertanian yang 

diperbandingkan hubungannya dengan pertanian. Kalau industri yang dibandingkan 

hubungannya dengan industri. Jadi industri pertama di Semarang kita juga bisa 

merangking kan nanti. Industri di Semarang yang pertama kawasan industri candi 

kemudian pembandingnya mana? Kalau di industri candi bandingkan industri candi. 

Tapi kalau terpaksa nggak ada kelas keduanya berapa sih sebenarnya? Ternyata kelas 

kedua KIW, kawasan industri wijayakusuma. Berapa sih perbedaannya antara KIW 

dan KIC? Itu nanti ada record-record tertentu. Jadi kesebandingan tadi bukan berarti 

harus berdekatan, belum tentu. itu nanti dari penilai sudah menentukan 

kesebandingannya di mana sih sebenarnya. Itu yang harus dilihat. Itu juga tergantung 

pada objek yang akan dinilai. 

 

Child Nodes: Database 

 

Files\\Interviewee1_AnggotaDSAK 

1 reference coded, 2.06% coverage 

Reference 1: 2.06% coverage 

Menurut saya datanya ada. Karena begini setiap beli tanah harus pakai AJB (Akte 

Jual Beli) notaris, disitu kan ada harganya tuh. Terus akte notaris harus didaftarkan 

ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) kalau itu jual beli tanah. Tanah menurut saya 

itu ada datanya, cuman kita masih manual, AJB itu kertas segala macem. Jadi mungkin 

datanya ada tapi tidak terkumpul dengan baik untuk tanah. 
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Files\\Interviewee3_Appraiser1 

2 references coded, 0.69% coverage 

Reference 1: 0.44% coverage 

Database mungkin ada, kalau di KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) seperti tempat 

saya. Kami punya data internal tapi tidak kami publikasikan, hanya untuk kepentingan 

kami. 

 

Reference 2: 0.25% coverage 

Pertanyaan: “Database nasional apa database yang dicreate sendiri?” Jawaban: 

“Create sendiri.” 

 

Files\\Interviewee9_Appraiser5 

1 reference coded, 1.46% coverage 

Reference 1: 1.46% coverage 

Jadi sebetulnya untuk database itu memang pernah ada, jadi kita beberapa KJPP itu 

asumsikan seperti apa dan kita akan menanyakan detailnya, sifat-sifatnya seperti apa, 

karakter dari lokasi pembandingnya bagaimana itu akan sangat menentukan nanti kita 

bisa mengerucut apakah hal-hal yang menjadi faktor pembeda yang akan kita 

perhitungkan. Terus yang kedua, misalnya di sekitar itu kita tidak mendapatkan data, 

kalaupun ada data tapi ternyata bagi kita itu tidak sebanding. 

 

Files\\Interviewee8_Appraiser5 

1 reference coded, 0.51% coverage 

Reference 1: 0.51% coverage 

Karena di Jogja itu ada namanya database, khusus database untuk para penilai yang 

disupport juga dari penilai-penilai. 

 

Files\\Interviewee4_Akuntan 

2 references coded, 5.06% coverage 
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Reference 1: 0.89% coverage 

Ada, Djarum setahu saya sih untuk yang ngurusi tanah ini, dia sepertinya punya bank 

data untuk harga tanah bu, untuk daerah di Kudus. 

 

Reference 2: 4.17% coverage 

Dia kan sudah punya data cuma kan tahun berapa kan, dia kan paling ngitung kira-

kira inflasinya naiknya berapa persen untuk pertahunnya. Misalnya naiknya berapa 

persen dari harganya dia waktu setelah inflasi itu. Ya, cuman kalau di Kudus itu, orang 

yang punya lahan itu asal ngomong harganya. Tinggal kasih segini kamu mau nggak 

gitu aja. Kadang ada yang sampai, kemarin juga ada ditawarin dari depan sampai 

belakang harganya sama semua, kitakan juga ga mau. Misalnya sampai ke belakang 

200 meter. Kan ga mungkin kan untuk kebelakang harganya sama semua kan juga ga 

mungkin kan, pastikan turun. Kemarin ada yang gitu. 

 

Files\\Interviewee5dan6_Appraiser2dan3 

3 references coded, 4.38% coverage 

Reference 1: 2.07% coverage 

Bagaimana data pasar itu bisa terverifikasi dengan baik? Karena sebenarnya seorang 

penilai pada waktu dia melakukan pekerjaan tersebut, dia juga menerapkan data 

kontrol. Jadi kita tidak serta merta akan kita gunakan bahwa data itu pasti valid, apa 

yang kita dapatkan. Kita juga menerapkan verifikasi. Artinya kita juga menerapkan 

sistem statistik apakah data itu outlier apa endak. Karena kita sebisa mungkin data 

banding itu jumlahnya cukup banyak. Karena masing-masing data akan bisa 

mengkontrol data yang lain. Selain itu kita juga mempunyai database yang memang 

diwajibkan oleh regulator kita bu. Jadi masing-masing kantor diwajibkan mempunyai 

database terhadap perkembangan properti yang ada di daerah tersebut. Sehingga 

kalau terjadi lompatan, artinya kita harus mencurigai apakah yang membuat lompatan 

harga tersebut atau lompatan nilai tersebut bisa menjadikan nilai properti menjadi 

naik. Nanti akan kita analisis secara detil. 

 

Reference 2: 1.47% coverage 

Masyarakat profesi penilai Indonesia sendiri lagi berusaha untuk membuat suatu 

database nasional yang itu sebenarnya sudah hampir jadi dan bisa kita rilis. Tapi 
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sementara pada posisi itu belum jadi maka masing-masing kantor itu memang disuruh 

atau diperintahkan oleh regulator kita punya sistem database yang kita dapatkan dari 

pekerjaan-pekerjaan sebelumnya atau kita bisa bertukar dengan temen-temen sesama 

KJPP biasanya gitu. Jadi sebenarnya ada didalam database kita sehingga kita bisa 

tahu perkembangan suatu daerah. Sehingga data kontrol itu pasti akan menolong kita 

apakah data yang kita hasilkan atau laporan penilaian yang kita hasilkan itu menjadi 

valid. 

 

Reference 3: 0.84% coverage 

Permasalahan data di Indonesia saat ini belum ada data sekunder yang seperti di 

negara maju. Kalau kita lihat di Singapura saja itu sudah sekunder. Malaysia juga 

sudah sekunder kebanyakan. Itu mereka tadi merecord data transaksi. Kalau di 

Indonesia nggak ada data sekunder, kalaupun ada data sekunder belum terpercaya, 

bukan berarti tidak. Kedepan data sekunder itu bisa digunakan. 

 

Child Nodes: Identik 

 

Files\\Interviewee3_Appraiser1 

1 reference coded, 0.38% coverage 

Reference 1: 0.38% coverage 

Tidak ada di dunia ini real property yang sama sehingga tidak pernah ada pendekatan 

objeknya yang sama, identik. Identik itu prinsip data pembanding. 

 

Files\\Interviewee8_Appraiser5 

1 reference coded, 3.62% coverage 

Reference 1: 3.62% coverage 

karena gini bukan tidak mungkin ya pasar itu kalau mengisyaratkan apple to apple 

baik secara apapun, contoh ya saya contohkan, ketika kami menilai ruko mau pakai 

pasar rukonya itu dua lantai harus mencari data ruko yang persis dua lantai yang 

ekstrem lagi hotel, hotel pakai nilai pasar itu harus mencari nilai jual hotel yang dijual 

persis dengan hotel yang kita nilai mungkin ndak? Makanya padahal itu harus kita 
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nilai akhirnya yang pas kita memakai pendekatan pendapatan. Kalau hotel income 

approach karena kita bisa menilai pendapatannya walaupun bintang lima sama 

pendapatan bintang lima hotel X dan Y kan berbeda sama jangan berbeda 

pendekatannya gitu tapi masa pandemi gini kalau pakai itu hancur semua kan. 

Akhirnya kita menggunakan pendekatan lain. Jadi alternatif 3 pendekatan itu tetap kita 

pakai dan itu tidak bisa menghindar dari 3 pendekatan itu. 

 

Files\\Interviewee7_Appraiser4 

1 reference coded, 4.79% coverage 

Reference 1: 4.79% coverage 

Berkaitan dengan pertanyaan tersebut manakah yang kita value adalah rumah dengan 

tipe yang sangat tipikal, misalnya ya yang kita value adalah rumah dengan tipe 36 dan 

kita punya data pasar pembanding di sebelahnya tipe 36 juga di sebelah kanannya tipe 

36 sebelah utaranya juga tipe 36 dan sama-sama ditawarkan di Pasar, maka kita bisa 

menggunakan data pasar untuk melakukan penilaian tersebut. Tapi kalau ternyata aset 

yang kita nilai, misalnya bangunan kantor gitu ya. Anggaplah kita lagi value nilai aset 

tetapnya pertamina, pertamina kan punya bangunan kantor. Bangunan kantor ini 

nggak ada market yang ekuivalen, nggak ada aset yang ekuivalen dimarket. Jadi kita 

nggak bisa mengcompare itu. Kalaupun ada lokasinya ternyata jauh, karakteristik 

lokasinya tidak memenuhi prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pendekatan 

pasar yaitu salah satunya adalah karakteristik fisik, karakteristik lokasi itu nggak bisa 

dipenuhi, itu pendekatan pasar. 

 

Files\\Interviewee9_Appraiser5 

2 references coded, 6.12% coverage 

Reference 1: 4.82% coverage 

Sebagai contoh tadi ya, kita sudah melakukan riset untuk pabrik. Pabrik pada 

umumnya untuk 1 bidang tanah untuk 1 sertifikat luasnya bisa mencapai 1000 sampai 

1500, sedangkan yang disitu tersedia data itu ternyata pernah ada transaksi ataupun 

penawaran tapi ternyata rumah tinggal yang ukurannya notabene-nya kecil sekali, 

hanya 200, 150, atau mungkin ada kios dengan luas 100. Yang seperti itu memang data 

tapi itu bukan data yang sifatnya apple to apple, bukan data sebanding. Kita akan 

mencoba menelusuri di tempat lain tapi yang sifatnya sama. Jadi kita mencoba melihat 

analisis lingkungan ini, pabrik ini terletak di lokasi yang mana. Misal kita membuat 
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catatan lokasinya dekat pasar, kemudian yang kedua dekat tempat ibadah atau tempat 

vasilitas umum misalnya rumah sakit atau pendidikan. Nah itu faktor-faktor yang 

mendukung tingkat komersial itu akan kita catatkan sebagai elemen pembanding. Nah 

kita mencoba mencari tempat lain yang memiliki karakter sama yang memiliki fasum-

fasum yang kurang lebih sama seperti itu, barulah kita mencoba mencari data di 

sekitar sana. Jadi kita tidak terpaku mesti dilokasi setempat tapi bisa ditempat lain tapi 

dengan karakter yang lingkungannya mirip, tapi yang utama itu harus kawasannya 

atau peruntukannya yang sama atau sesuai seperti contoh kita melakukan riset 

dikawasan industri kita harus mencari pembanding yang sama – sama dikawasan 

industri. Tapi tetap kita kutip sebagai data kontrol kita. Pasti semua hal apapun tetap 

menjadi pertimbangan atau kajian. Tapi yang utama pasti kita usahakan dulu data 

yang sebanding. 

 

Reference 2: 1.30% coverage 

Jadi kembali yang pasar, pendekatan pasar merupakan pendekatan yang prioritas 

karena apapapun itu yang berasal dari pasar itu semua pihak bisa masuk tanpa ada 

ikatan, jadi inputnya sama, nah kembali lagi yang melakukan riset pilih data yang 

sekiranya data yang appel to appel. Ya kalau kita hanya mengikuti harus di lokasi 

tersebut, sebetulnya justru membelenggu ikatan seperti itu malah dikawatirkan tidak 

apple to apple. 

 

Child Nodes: Lokasi 

 

Files\\Interviewee2_Auditor 

1 reference coded, 3.70% coverage 

Reference 1: 3.70% coverage 

Mungkin dari kami, pertama kali kami melakukan searching melalui internet terlebih 

dahulu. Jadi kayak dari lokasi tersebut, kita lihat disekitar sana dilokasi sana itu ada. 

Terus kita mungkin verifikasi dengan cara menelepon dari pihak penjualnya. Cuma itu 

sebenarnya hanya alternatif. Sebenarnya yang paling tepat yang kami percaya kita 

menilai dari hasil report KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). 

 

Files\\Interviewee1_AnggotaDSAK 
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1 reference coded, 3.41% coverage 

Reference 1: 3.41% coverage 

Kenaikan harga sewa itu menunjukan bahwa nilai wajarnya naik properti 

investasinya. Entah itu dari segi lokasinya makin strategis atau karena ada inflasi atau 

bagaimana. Tetap kalau aset tetap kita pakai sendiri, sekalipun harga sewa didaerah 

situ naik, kita tidak menikmati kenaikan tersebut. Kemudian revaluation model tidak 

masuk ke profit and loss, kalau menurut saya masuk ke OCI, dugaan saya begitu. Dulu 

revaluation model itu ada, seinget saya (cek sejarahnya PSAK16 atau IAS16). Jadi 

saya pernah konfergensi IFRS 2011 itu pertama kali ada revaluation model di 

Indonesia untuk aset tetap di 2011 sebelumya cuman historical cost. 

 

Files\\Interviewee3_Appraiser1 

1 reference coded, 0.31% coverage 

Reference 1: 0.31% coverage 

Bahkan sekarang itu sangat disarankan menggunakan geo tagging. Jadi lokasinya ga 

cuman, kayaknya disana kok, nda bisa. 

 

Files\\Interviewee9_Appraiser5 

5 references coded, 12.73% coverage 

Reference 1: 3.93% coverage 

Kalau data kita sama sebagaimana konsep pasar, kita menggunakan semua data untuk 

aset-aset yang sebanding. Kita tetap memperhatikan aset yang kita nilai misalnya 

luasnya 5.000, ya kita lihat dulu, aset yang luas tanah 5.000 ini ada berapa sertifikat, 

ada berapa bidang. Misalnya ada 4 bidang, nanti kita pilah lagi, dari 4 bidang ini 

apakah semuanya memiliki muka jalan, semuanya persis ada di tepi jalan? Nah pada 

saat yang lain ada pada posisi belakang, kita harus memberlakukan, kita harus 

membuat perbedaan bahwa memang bidang yang 1 ini tidak bisa disamakan dengan 

bidang yang memiliki muka jalan. Yang seperti ini kita harus berpikir bidang yang ada 

di dalam lebih tepatnya harus mencari data yang sama-sama lokasinya berada di 

dalam. Jadi seperti itu. Tetapi karena ini opini adalah bidangnya meskipun 4 bidang, 

tapi kan sebagai satu kesatuan pemanfaatan, jadi artinya nilai yang kita berikan 

sebagai satu kesatuan. Nah barulah nanti nilai tanah yang terpisah, meskipun dia 

menggunakan data rujukan yang berasal dari data pembanding yang sama-sama 
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lokasinya di dalam, itu semuanya kita perhitungkan, baru totalnya sebagai satu 

kesatuan. Jadi rasanya tidak tepat jika lokasi di dalam, nilainya disamakan dengan 

atau menggunakan data rujukan pembanding yang berada di tepi jalan. 

 

Reference 2: 1.21% coverage 

Iya, data inputnya memang sangat menentukan. Jadi kalo lokasi di dalam, meskipun 

secara fisik, bangunan pabrik itu berada di tepi jalan, lha ternyata setelah kita cek, 

sertifikatnya ada 4, ada 1 yang berada di belakang. Nah yang 1 ini, mau tidak mau 

harus diperhitungkan kita menggunakan data input, data pembanding yang lokasinya 

berada di bagian dalam, bukan yang lokasinya berada di tepi jalan. 

 

Reference 3: 1.46% coverage 

Jadi sebetulnya untuk database itu memang pernah ada, jadi kita beberapa KJPP itu 

asumsikan seperti apa dan kita akan menanyakan detailnya, sifat-sifatnya seperti apa, 

karakter dari lokasi pembandingnya bagaimana itu akan sangat menentukan nanti kita 

bisa mengerucut apakah hal-hal yang menjadi faktor pembeda yang akan kita 

perhitungkan. Terus yang kedua, misalnya di sekitar itu kita tidak mendapatkan data, 

kalaupun ada data tapi ternyata bagi kita itu tidak sebanding. 

 

Reference 4: 4.82% coverage 

Sebagai contoh tadi ya, kita sudah melakukan riset untuk pabrik. Pabrik pada 

umumnya untuk 1 bidang tanah untuk 1 sertifikat luasnya bisa mencapai 1000 sampai 

1500, sedangkan yang disitu tersedia data itu ternyata pernah ada transaksi ataupun 

penawaran tapi ternyata rumah tinggal yang ukurannya notabene-nya kecil sekali, 

hanya 200, 150, atau mungkin ada kios dengan luas 100. Yang seperti itu memang data 

tapi itu bukan data yang sifatnya apple to apple, bukan data sebanding. Kita akan 

mencoba menelusuri di tempat lain tapi yang sifatnya sama. Jadi kita mencoba melihat 

analisis lingkungan ini, pabrik ini terletak di lokasi yang mana. Misal kita membuat 

catatan lokasinya dekat pasar, kemudian yang kedua dekat tempat ibadah atau tempat 

vasilitas umum misalnya rumah sakit atau pendidikan. Nah itu faktor-faktor yang 

mendukung tingkat komersial itu akan kita catatkan sebagai elemen pembanding. Nah 

kita mencoba mencari tempat lain yang memiliki karakter sama yang memiliki fasum-

fasum yang kurang lebih sama seperti itu, barulah kita mencoba mencari data di 

sekitar sana. Jadi kita tidak terpaku mesti dilokasi setempat tapi bisa ditempat lain tapi 

dengan karakter yang lingkungannya mirip, tapi yang utama itu harus kawasannya 
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atau peruntukannya yang sama atau sesuai seperti contoh kita melakukan riset 

dikawasan industri kita harus mencari pembanding yang sama – sama dikawasan 

industri. Tapi tetap kita kutip sebagai data kontrol kita. Pasti semua hal apapun tetap 

menjadi pertimbangan atau kajian. Tapi yang utama pasti kita usahakan dulu data 

yang sebanding. 

 

Reference 5: 1.30% coverage 

Jadi kembali yang pasar, pendekatan pasar merupakan pendekatan yang prioritas 

karena apapapun itu yang berasal dari pasar itu semua pihak bisa masuk tanpa ada 

ikatan, jadi inputnya sama, nah kembali lagi yang melakukan riset pilih data yang 

sekiranya data yang appel to appel. Ya kalau kita hanya mengikuti harus di lokasi 

tersebut, sebetulnya justru membelenggu ikatan seperti itu malah dikawatirkan tidak 

apple to apple. 

 

Files\\Interviewee7_Appraiser4 

3 references coded, 5.62% coverage 

Reference 1: 4.79% coverage 

Berkaitan dengan pertanyaan tersebut manakah yang kita value adalah rumah dengan 

tipe yang sangat tipikal, misalnya ya yang kita value adalah rumah dengan tipe 36 dan 

kita punya data pasar pembanding di sebelahnya tipe 36 juga di sebelah kanannya tipe 

36 sebelah utaranya juga tipe 36 dan sama-sama ditawarkan di Pasar, maka kita bisa 

menggunakan data pasar untuk melakukan penilaian tersebut. Tapi kalau ternyata aset 

yang kita nilai, misalnya bangunan kantor gitu ya. Anggaplah kita lagi value nilai aset 

tetapnya pertamina, pertamina kan punya bangunan kantor. Bangunan kantor ini 

nggak ada market yang ekuivalen, nggak ada aset yang ekuivalen dimarket. Jadi kita 

nggak bisa mengcompare itu. Kalaupun ada lokasinya ternyata jauh, karakteristik 

lokasinya tidak memenuhi prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pendekatan 

pasar yaitu salah satunya adalah karakteristik fisik, karakteristik lokasi itu nggak bisa 

dipenuhi, itu pendekatan pasar. 

 

Reference 2: 0.61% coverage 

Dalam menggunakan pendekatan pasar minimal 3 data pembanding. Jadi minimal ada 

3 data yang available di lokasi tersebut. 
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Reference 3: 0.22% coverage 

Cari di pasar bu, cari di lokasi kita, survei. 

 

Files\\Interviewee4_Akuntan 

2 references coded, 5.01% coverage 

Reference 1: 3.14% coverage 

kalau saya lihat sih seharusnya untuk zona industrikan biasanya kan. Saya kira sama 

sih ya untuk di Kudus. Cuman sekarang ini kalau orang tau Djarum yang beli ya kayak 

aji mumpung harganya dinaikan tinggi setinggi tingginya. Jadi kita nda bisa ngomong. 

Kalau saya lihat si harganya sama tergantung daerahnya kan. Daerahnya kondisinya 

seperti apa? Lahannya? Saya kira sih seperti itu. Cuman kalau industri yang tahu 

Djarum yang beli, harganya naiknya jadi banyak. 

 

Reference 2: 1.87% coverage 

Yang pertama kan pasti akses jalan rayanya, jalan utama atau nggak. Terus yang 

kedua juga tanahnya, tanahnya itu sudah lahan kering atau sawah bu. Teruskan butuh 

ngurug enda? Keliatannya cuma ngurug tapi kan juga nilainya gede kalau ngurug itu. 

Terus daerahnya juga pengaruh. 

 

Files\\Interviewee5dan6_Appraiser2dan3 

2 references coded, 4.58% coverage 

Reference 1: 1.64% coverage 

Karena kemudian dari sumber datanya data primer itu harus terverifikasi juga. 

Terverifikasi artinya data itu lokasinya jelas, barangnya ada. Bukan katanya katanya, 

kalau katanya katanya kan informasi. Tapi kalau data itu barangnya harus jelas. Data 

luasan itu disini, barangnya ada? Ada, lokasinya ada, titiknya ada. Yang kedua sumber 

datanya juga jelas yang memberikan informasi siapa ini? yang memberikan data 

siapa? ini 2 itu nanti bisa terverifikasi data itu kalau lokasinya memang ada, sumber 

datanya yang mengatakan bisa diverifikasi. Jadi data itu meskipun sekunder, penilai 
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diwajibkan untuk memverified itu. Sorry meskipun primer ya, kalau sekunder tadi kan 

tidak harus diverifikasi ya. Tapi kalau data primer itu ya harus diverifikasi. 

 

Reference 2: 2.94% coverage 

Jadi kalau pertanian, dibeberapa tempat pertanian dibandingkan dengan pertanian 

yang lain. Jadi pembanding itu tidak harus sebanding. Tapi kriteria sebanding itu tadi 

penilai nanti yang menentukan. Sebanding ini bisa, dilihat yang pertama zonasinya 

sama. Yang kedua kalau ada lokasinya berdekatan yaitu lebih baik. Kalau nggak ada 

yang sebanding. Kalau pertanian ini dekat apa namanya saluran air, sumber air. 

pertanian sana juga dekat sumber air kayak gitu. Kalau pertanian di sini panen 3 kali, 

pertanian sana panen 3 kali itu kan juga sudah sebanding. Jadi kalau pertanian yang 

diperbandingkan hubungannya dengan pertanian. Kalau industri yang dibandingkan 

hubungannya dengan industri. Jadi industri pertama di Semarang kita juga bisa 

merangking kan nanti. Industri di Semarang yang pertama kawasan industri candi 

kemudian pembandingnya mana? Kalau di industri candi bandingkan industri candi. 

Tapi kalau terpaksa nggak ada kelas keduanya berapa sih sebenarnya? Ternyata kelas 

kedua KIW, kawasan industri wijayakusuma. Berapa sih perbedaannya antara KIW 

dan KIC? Itu nanti ada record-record tertentu. Jadi kesebandingan tadi bukan berarti 

harus berdekatan, belum tentu. itu nanti dari penilai sudah menentukan 

kesebandingannya di mana sih sebenarnya. Itu yang harus dilihat. Itu juga tergantung 

pada objek yang akan dinilai. 

 

Child Nodes: Sumber Data 

 

Files\\Interviewee3_Appraiser1 

4 references coded, 4.90% coverage 

Reference 1: 0.83% coverage 

Sumber data pasar yang pertama, bukti data transaksi langsung. Kalau kita bisa 

mengaksesnya, monggo kita gunakan. Bukti data transaksi langsung, Cuma 

masalahnya, yakin nda dengan bukti transaksi yang ada? Kita tau di Indonesia yang 

dicantumkan dalam KJPP dengan real yang ditransaksikan antara pembeli dan 

penjual itu beda. 
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Reference 2: 1.08% coverage 

Yang kedua, informasi publik yang tersedia. Informasi publik siapa yang 

menyediakan? BPN sampai saat ini tidak pernah mempublikasikan, padahal dia punya 

mandat untuk melakukan itu. Informasi publik yang tersedia siapa yang menyediakan? 

Tidak ada. Database mungkin ada, kalau di KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) seperti 

tempat saya. Kami punya data internal tapi tidak kami publikasikan, hanya untuk 

kepentingan kami. 

 

Reference 3: 0.83% coverage 

Yang keempat sumber data bisa dari media. Ini yang kita gunakan. Kalau jalan-jalan 

di Kota Semarang, rumah kan sering kali dijual, disewakan. Itulah media, dari 

property agent. Property agent itu merupakan sumber terbesar, sumber utama yang 

digunakan oleh penilai di Indonesia saat ini, saya sampaikan media, justru media. 

 

Reference 4: 2.17% coverage 

Sebenarnya cara itu banyak sekali, makanya saya sampaikan tadi, untuk menjadi 

seorang penilai, profesi apapun itu harus ada experience dan art. Ini kan sumber data 

ini kan hitam diatas putih, di text book. Ini saya buka dapur sedikit ya. Kalau kita di 

daerah, di kampung, kita nda bisa mengandalkan MMT dijual gitu nda bisa. Harus 

door to door. Untungnya di Indonesia itu ramah, orang di Indonesia itu ramah sekali. 

Ditunjukan kira-kira penawarannya, net nya berapa sampai berapa, itu data. Itu salah 

satu cara. Atau mungkin kalau di daerah itu, pasti di tiap kampung di tiap kelurahan, 

tiap dusun atau desa itu pasti ada yang namanya tukang dana perantara (makelar) Itu 

bisa kita gunakan sebagai sumber data. Atau data historis juga bisa. Cuman data 

historis sama seperti informasi ngibul. Bagaimana kita bisa yakin kebenarannya? 

Justru kita ragukan malahan. 

 

Files\\Interviewee5dan6_Appraiser2dan3 

3 references coded, 4.45% coverage 

Reference 1: 1.79% coverage 

Proses implementasi ini mulai dari pengumpulan data itu adalah data umum dan data 

khusus. Data umum itu data secara makro dan diluar objek penilaian. apakah 

lingkungannya seperti apa kalau tanah bangunan, kemudian posisi di lingkungan 
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sosialnya Seperti apa? lingkungan ekonomi Seperti apa? zonasi umumnya Seperti 

apa? masih seperti itu. Nanti ada data khusus, data khusus itu data mengenai objek, 

size dari properti tadi, ukuran tanah, ukuran bangunan, penggunaan bangunan, zoning 

yang lebih tepat peruntukan. Tadi kan ada zonasi yang umum ada zonasi khusus. 

Zonasi khusus itu seperti KDP, KLB-nya berapa. Kemudian dari situ ada lagi data 

supply and demand. Kemudian data pasar lainnya, data pasar lainnya itu bisa 

termasuk data banding nanti kalau diperlukan disitu kalau kita memang menggunakan 

market approach. 

 

Reference 2: 1.03% coverage 

Jadi karena permasalahan data sekunder tidak ada akhirnya penilai menggunakan 

data primer. Data primer kita tahu sendiri pasti bermasalah. antara saya 

mewawancarai dengan Pak Andri mewawancarai mungkin bisa menghasilkan data 

yang berbeda karena ini primer jadi saya tanya sesuatu kepada orang yang sama 

ternyata memberikan jawaban yang berbeda. Itu menjadikan permasalahan di kita 

karena datanya primer. Jadi itu permasalahan yang pertama adalah sumber datanya. 

 

Reference 3: 1.64% coverage 

Karena kemudian dari sumber datanya data primer itu harus terverifikasi juga. 

Terverifikasi artinya data itu lokasinya jelas, barangnya ada. Bukan katanya katanya, 

kalau katanya katanya kan informasi. Tapi kalau data itu barangnya harus jelas. Data 

luasan itu disini, barangnya ada? Ada, lokasinya ada, titiknya ada. Yang kedua sumber 

datanya juga jelas yang memberikan informasi siapa ini? yang memberikan data 

siapa? ini 2 itu nanti bisa terverifikasi data itu kalau lokasinya memang ada, sumber 

datanya yang mengatakan bisa diverifikasi. Jadi data itu meskipun sekunder, penilai 

diwajibkan untuk memverified itu. Sorry meskipun primer ya, kalau sekunder tadi kan 

tidak harus diverifikasi ya. Tapi kalau data primer itu ya harus diverifikasi. 

 

Files\\Interviewee7_Appraiser4 

1 reference coded, 1.54% coverage 

Reference 1: 1.54% coverage 

Percaya cuman biasanya mereka nanya, pak ini sumbernya darimana pak? Dari sini 

dari sini dari sini. Begini begini begini. Sebenarnya diskusinya agak hangat itu, ya 
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sumber. Sebenarnya teman-teman akuntan yang ditanya sumber. Jadi selama sumber 

yang kita gunakan sudah sesuai harusnya nggak ada masalah sih. 

 

Files\\Interviewee8_Appraiser5 

3 references coded, 4.88% coverage 

Reference 1: 1.95% coverage 

Kalau kami ini datanya memang masih pada mencari sendiri-sendiri dari masing-

masing KJPP atau Kantor Jasa Penilai Publik belum ada basic data yang bisa di 

dianggap handal. Walaupun secara hukum ataupun secara formal sudah diakui data 

yang boleh atau terpakai yang secara hukum itu cuman 3. Dari jual beli notaris, dari 

zona, sama NPWP itu ya atau NJOP PBB. Ini kan kalau dibandingkan dengan 

pasarnya, data pasarnya ini biasanya jomplang atau sangat jauh rangenya. 

 

Reference 2: 1.01% coverage 

Dasar data kami ini kan hanya wawancara. Wawancara pun kadang nggak boleh 

direkam seperti ini untuk membuktikannya. Makanya kami pakai basic yang di, bisa di 

agency, bisa di media nanti kita konfirmasi sesuai dengan standar penilaian kami. 

 

Reference 3: 1.92% coverage 

Selama kami bekerja itu memang yang utama adalah namanya teknik-teknik mencari 

data. Proses-proses tersebut sudah diatur di SPI sebenarnya. Satu, data harus yang 

terbaru. Bisa direkam tetapi semaksimalnya ya, kadang mohon maaf tidak semua data 

itu bisa direkam akhirnya kami pakai cara yang legal. Seperti yang tadi saya 

sampaikan lewat agency, ada dipasarkan di media. Itu kita rekam nanti kita simpan 

didata kami bahwa kita pernah mencari data disini. 

 

Child Nodes: Verifikasi 

 

Files\\Interviewee2_Auditor 

1 reference coded, 3.70% coverage 
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Reference 1: 3.70% coverage 

Mungkin dari kami, pertama kali kami melakukan searching melalui internet terlebih 

dahulu. Jadi kayak dari lokasi tersebut, kita lihat disekitar sana dilokasi sana itu ada. 

Terus kita mungkin verifikasi dengan cara menelepon dari pihak penjualnya. Cuma itu 

sebenarnya hanya alternatif. Sebenarnya yang paling tepat yang kami percaya kita 

menilai dari hasil report KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). 

 

Files\\Interviewee3_Appraiser1 

3 references coded, 1.56% coverage 

Reference 1: 0.86% coverage 

Dapat diverifikasi, Pak Agung menggunakan data no. 8, ada no teleponnya, ada geo 

taggingnya, mana coba dihubungi. Luas bangunannya, luas tanahnya berapa, haknya 

sertifikatnya apa, ditawarkan pada harga berapa misalkan atau ditransaksikan pada 

harga berapa. Itu dapat diverfikasi, dan inilah pertanggung jawaban profesional kami. 

 

Reference 2: 0.21% coverage 

Di Indonesia ini susah untuk diverifikasi keandalannya lewat transaksi langsung. 

 

Reference 3: 0.49% coverage 

Justru kalau tidak bisa diverifikasi, konsumen, pengguna jasa itu punya hak untuk 

melaporkan bridge of conduct, kan artinya si penilai ini tidak melakukan proses sesuai 

standar yang berlaku. 

 

Files\\Interviewee7_Appraiser4 

1 reference coded, 0.93% coverage 

Reference 1: 0.93% coverage 

Harus ditawarkan secara langsung di pasar. Dan kita harus mengkonfirmasi juga. 

Misalnya ada plang gitu ya, ada plang rumah dijual hubungi agen no sekian. Kita juga 

harus mengkonfirmasi. 
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file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/83c3008a-b1e9-4f5b-8bed-22a6b9257f9e
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Files\\Interviewee8_Appraiser5 

4 references coded, 4.05% coverage 

Reference 1: 1.05% coverage 

Kalau verifikasinya memang itu wajib. Tapi verifikasi kita kadang bisa direkam 

kadang tidak bisa. Tapi minimal kita udah ada data yang terekam secara fisik ya tadi. 

Jadi ya verifikasi ini ya semaksimalnya harus mendekati kebenaran dengan pasar itu. 

 

Reference 2: 0.47% coverage 

kita harus ke lapangan tahu data itu di mana wujudnya ada fisiknya ada karena tadi 

ada bentuk verifikasi itu tadi. 

 

Reference 3: 0.44% coverage 

Nah verifikasinya sekarang sudah mudah, ditelepon sudah diangkat kita bilang 

bahwasanya kami dari sini 

 

Reference 4: 2.08% coverage 

download aplikasi sentuh tanahku jadi banyak verifikasi yang banyak kita lakukan ya 

untuk meyakinkan data itu benar. Coba kasih yang kita lakukan untuk meyakinkan data 

itu benar dan kami yakin makanya kami namanya sebenarnya opini, opini itu kan 

dokter ya dokter profesi dokter menyatakan sakit ini obatnya ini kan belum tentu 

sembuh bukan nyata real ataupun sesungguhnya. Ya itu kan opini ada sainsnya ada 

seninya gitu lho ya mungkin sama akuntan ya, tapi juga harus bisa dipertanggung 

jawabkan 

 

Files\\Interviewee5dan6_Appraiser2dan3 

4 references coded, 7.63% coverage 

Reference 1: 2.13% coverage 

dalam memverifikasi suatu data biasanya melihat kondisi data yang ada di lapangan. 

Karena memang agak susah kalau kita tidak melihat kondisi data di lapangan kita 

cuman dapat dari internet kemudian by phone, itu akan susah. Karena banyak sekali 

faktor-faktor yang harus kita sesuaikan dengan kondisi apa yang kita nilai. Jadi 

file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/84288ea2-ad5a-4d0b-b6c6-d16dac23f605
file:///F:/Kuliah/penelitian%20bu%20linggar/b8af3c40-7fc1-4bb1-b1de-bbcf4fbd8a65
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memang sebaiknya, sebisa mungkin perlakuan kita antara data pembanding dengan 

objek apa yang kita nilai itu sebisa mungkin mirip. Meskipun secara umum kita nggak 

bisa masuk, apalagi kalau itu berupa rumah tinggal dan lain-lain. Tapi kalau itu hanya 

berupa tanah kosong kemudian area pabrik seperti mall dan lain-lain, itu 

memungkinkan untuk kita masuki ataupun ada beberapa cara. Misal pak itu kan 

pembandingnya hotel. Yaudahlah kalau memang kita dibutuhkan kita harus nginep 

disana beberapa hari karena sebagai seorang penginap itu kan bisa ke area 

kemanapun, itu merupakan teknik-teknik dalam pencarian data. Itu sedikit pengalaman 

dari kami. 

 

Reference 2: 2.07% coverage 

Bagaimana data pasar itu bisa terverifikasi dengan baik? Karena sebenarnya seorang 

penilai pada waktu dia melakukan pekerjaan tersebut, dia juga menerapkan data 

kontrol. Jadi kita tidak serta merta akan kita gunakan bahwa data itu pasti valid, apa 

yang kita dapatkan. Kita juga menerapkan verifikasi. Artinya kita juga menerapkan 

sistem statistik apakah data itu outlier apa endak. Karena kita sebisa mungkin data 

banding itu jumlahnya cukup banyak. Karena masing-masing data akan bisa 

mengkontrol data yang lain. Selain itu kita juga mempunyai database yang memang 

diwajibkan oleh regulator kita bu. Jadi masing-masing kantor diwajibkan mempunyai 

database terhadap perkembangan properti yang ada di daerah tersebut. Sehingga 

kalau terjadi lompatan, artinya kita harus mencurigai apakah yang membuat lompatan 

harga tersebut atau lompatan nilai tersebut bisa menjadikan nilai properti menjadi 

naik. Nanti akan kita analisis secara detil. 

 

Reference 3: 1.64% coverage 

Karena kemudian dari sumber datanya data primer itu harus terverifikasi juga. 

Terverifikasi artinya data itu lokasinya jelas, barangnya ada. Bukan katanya katanya, 

kalau katanya katanya kan informasi. Tapi kalau data itu barangnya harus jelas. Data 

luasan itu disini, barangnya ada? Ada, lokasinya ada, titiknya ada. Yang kedua sumber 

datanya juga jelas yang memberikan informasi siapa ini? yang memberikan data 

siapa? ini 2 itu nanti bisa terverifikasi data itu kalau lokasinya memang ada, sumber 

datanya yang mengatakan bisa diverifikasi. Jadi data itu meskipun sekunder, penilai 

diwajibkan untuk memverified itu. Sorry meskipun primer ya, kalau sekunder tadi kan 

tidak harus diverifikasi ya. Tapi kalau data primer itu ya harus diverifikasi. 
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Reference 4: 1.79% coverage 

Proses verifkasi kita kan bisa, kalau kita menggunakan wawancara berartikan 

merecord wawancara tersebut. Bentuk recordnya, apakah berupa berita acara atau 

berupa rekaman itu di standar tidak disampaikan seperti itu. Tapi ada bahasanya 

memverifikasi. Ini yang memang kesulitan masing-masing KJPP akan memperlakukan 

yang berbeda. Bisa saja saya memverifikasi begini, ada beberapa yang ditawarkan, 

oke yang ditawarkan ini saya tertarik dengan yang ditawarkan. Mereka bisa membuat 

surat penawaran ke saya itu bisa berupa record kan bagi saya. Ini lho ada penawaran, 

saya dapat penawarannya. Barangnya ini yang menawarkan jelas, luasannya jelas kan 

gitu. Atau kita record dari komunikasi kan gitu. Komunikasi itu di record meskipun ini 

juga masih debatable di kalangan penilai sendiri masih debatable merecord itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

Bukti Wawancara 

Interviewee 1 

 

Interviewee 2 
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