
Kegiatan desain atau rancangan produk merupakan aktivitas 
yang wajib dan penting dalam proyek hunian. Tanpa kegiatan ini, 
maka bangunan tempat tinggal bisa tak sesuai dengan harapan 
dan kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi, sudah seharusnya pe-
ngembang memiliki kompetensi dalam desain.

Menurut Asnan Furinto, pengamat marketing management 
dari Binus University, penyerahan kegiatan perancangan kepada 
pihak ketiga atau konsultan independen merupakan penyerahan 
aspek strategis di luar perusahaan. Pasalnya, ketika konsultan 
menyelesaikan tugasnya, tidak banyak ilmu pengetahuan yang 
ditransfer ke dalam perusahaan. Walhasil, peningkatan kemam-
puan perusahaan dalam desain juga tidak pesat.

Nah, jika melakukan proses sendiri melalui Design Center, 
maka Perum Perumnas menganggap desain sebagai kegiatan 
utama perusahaan. Jadi, pengembang properti pelat merah ini  
menambah kompetensi intinya. Sehingga, desain menjadi porto-
folio inti perusahaan. Asnan bilang, kebijakan mendirikan Design 
Center membuat Perumnas semakin fokus menggarap bidang-
nya. “Divisi ini juga bisa menjadi nilai tambah bagi perusahaan 
bila meningkatkan efisiensi dan bisa dirasakan masyarakat me-
lalui harga yang lebih terjangkau,” ujar dia.

Agar jadi salah satu kekuatan perusahaan, Asnan mengata-
kan, Perumnas perlu meminta karyawannya melakukan kajian 
dan desain secara berkelanjutan. Para pekerja juga harus ditun-
tut untuk melahirkan desain-desain hunian yang unik dan rumit, 
bukan rancangan yang sama secara terus menerus.

Desain bangunan untuk hunian layak huni bagi masyarakat 
berpenghasilan kecil tidak selalu harus sama secara terus mene-
rus. Perlu juga desain dan konsep yang baru, sehingga masya-
rakat nyaman menggunakan produk Perumnas.

Cuma, Asnan mengingatkan, kelebihan menggunakan jasa 
konsultan luar memang terletak pada independensinya. Mereka 
akan membuat pengkajian dan desain sesuai dengan kondisi 
lapangan. Mereka tidak wajib dan terpengaruh pada permintaan 
klien jika tak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Bila memiliki divisi desain sendiri, independensinya rawan 
untuk ditabrak. Para karyawan sering tidak berani menentang 
permintaan atasannya. Karena itu, Asnan meminta pimpinan 
Perumnas tidak mengintervensi terlalu jauh dan memberikan 
kebebasan bagi Design Centre dalam mengembangkan kajian 
serta desain-desain yang sesuai. “Kalau desain salah, malah 
bisa jadi nilai negatif bagi perusahaan,” katanya.                      o

Menambah Portofolio 
Inti Perusahaan

Narsis Bukan 
Semata Selfie

Narsis lu! Begitu biasanya 
kita mengomentari me-
reka yang senang ber-

selfie ria dengan smartphone. 
Seakan-akan itulah definisi se-
seorang yang narsis. Terminolo-
gi narsisisme (narcissism) 
berasal dari legenda Yunani 
tentang seorang bernama Narsi-
sus (Narcissus) yang jatuh cinta 
dengan refleksinya sendiri.

Yang jelas, narsisisme adalah 
penyimpangan personalitas 
yang dikenal sebagai narcissis-
tic personality disorder (NPD) 
dalam ilmu psikologi. Menggu-
nakan referensi klasifikasi dan 
standar keilmuan DSM-V-TR 
(The Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) 
yang dikeluarkan oleh The 
American Psychiatric Associa-
tion, NPD didefinisikan sebagai 
penyimpangan perilaku kala 
seseorang mempunyai fantasi 
akan ketenaran dan kesuksesan 
yang grandiose. Ia mempunyai 
gambaran diri sebagai bintang 
sehingga perlu diperlakukan 
sangat istimewa (http://
www.psychiatry.org/
psychiatrists/prac-
tice/dsm/dsm-5).

Seseorang yang 
memiliki NPD juga 
tidak punya empati 
terhadap orang 
lain. Namun, dia 
kerap memuj i 
orang lain yang 
berguna baginya 
dan mencela mere-
ka yang tidak ber-
guna untuknya. Se-
seorang dengan NPD 
sangat memperhati-
kan tampakan luar, 
sehingga sangat mem-
perhatikan gaya berpa-
kaian, kendaraan, dan ru-
mah tempat tinggal mereka 
agar layak bagi seorang bintang.

Dengan kata lain, seseorang 
dengan NPD mempunyai keper-
cayaan diri yang tidak sehat. 
Sebab, tingkat kepercayaannya 
baru naik ketika ia menjatuh-
kan orang lain dan menaikkan 
dirinya sendiri dengan berbagai 
“tropi” eksternal. Bedakan an-
tara seseorang dengan NPD, 
seseorang yang konfiden (be-
lum tentu kompeten), dan sese-
orang yang konfiden dan kom-
peten. 

Dalam dunia kerja dan bisnis, 
tiga-tiganya tampak mirip. Anda 
perlu sangat berhati-hati dalam 
menilai dan memilah mana, 
apa, dan siapa.

Apalagi, bagi seseorang de-
ngan NPD yang manipulatif. 
Manipulasi merupakan perilaku 
umum seseorang dengan NPD. 
Ia dapat dengan mudah tampak 
konfiden dan kompeten sekali-
gus. Padahal, bisa saja ia tidak 
punya keterampilan maupun 
keahlian (skill and expertise) 
samasekali untuk hal-hal ter-
tentu. Bahkan, bisa saja ia me-
manipulasi orang lain dan 
mengambil kredit agar tampak 
percaya diri dan kompeten.

Menurut ilmu psikologi, sese-

orang dengan NPD menjalani 
masa kanak-kanaknya dengan 
menampilkan persona yang 
cantik atau tampan, anggun, 
baik hati, dan sempurna. Hing-
ga dewasa, ia menjalankan sur-
vival skill seperti ini sebagai 
topeng atas rendahnya konfiden 

alias tidak percaya diri akan 
kemampuannya sendiri. 

Rasa takut

Seorang NPD punya rasa ta-
kut yang besar akan dikenali 
sebagai seseorang dengan kom-
petensi rendah dalam dunia 
kerja. Jadi, di balik topeng ke-
sempurnaan, ada kesunyian, 
kekhawatiran, dan depresi. Se-
lalu ada rasa takut akan jatuh 
dalam ketidaksempurnaan.

Anda pasti pernah mengenal 
seseorang dengan karakteristik 
demikian. Tapi, bukan berarti 
setiap orang yang manipulatif 
pasti memiliki NPD. Mempu-

nyai perilaku di atas merupakan 
ciri-ciri seseorang dengan NPD. 
Namun, mereka yang berciri-
ciri demikian tidaklah pasti 
memiliki NPD.

Intinya, seseorang dengan 
NPD bukan berarti gila cinta 
terhadap diri sendiri, tapi tidak 
memiliki keunikan diri yang 
cukup untuk mencintai diri sen-
diri. Kita perlu mengasihani 
mereka sebagai sesama manu-
sia, namun kita tidak perlu 
menjadi korban mereka.

Penulis hanya menyarankan 
untuk lebih mengenali karakte-
ristik setiap individu yang Anda 
jumpai. Terutama, mengingat 
dunia kerja dan bisnis penuh 
dengan intrik dan kompetisi. 
Bila Anda bekerja di bidang 
human resources (HR), maka 
melek penyimpangan perilaku 
(personality disorder) merupa-
kan skill penting. 

Idealnya, seseorang dengan 
NPD menjalani terapi psikologi. 
Tapi biasanya, mereka agak su-

lit untuk diajak atau dibujuk, 
mengingat karakter yang 

merasa diri paling hebat. 
Menurut statistik psiko-
logi, mayoritas NPD 
adalah laki-laki dan 
mereka menunjukkan 
ciri-ciri pseudo mas-
culinity.

Bagaimana meng-
hadapi seseorang 
dengan karakteris-
tik NPD?

Pertama, tidak 
perlu mentolerir 
kebutuhannya pada 
pujian, tapi sebaik-

nya tidak berkon-
frontasi secara lang-

sung. Seorang NPD 
mempunyai tendensi 

predator dan eksploitatif. 
Dan, ini merugikan orang 

lain dan dirinya sendiri dalam 
jangka panjang.

Kedua, seorang NPD mempu-
nyai tendensi berperilaku mem-
benarkan diri sendiri dan me-
nyalahkan orang lain. Ketika itu 
dilakukan terhadap Anda, coba 
tanyakan kepadanya: mengapa 
itu dilakukannya. Dengan demi-
kian, ia disadarkan akan perila-
kunya. Jangan didiamkan, na-
mun tidak perlu terlalu berkon-
frontasi langsung.

Ketiga, ketika seorang NPD 
sedang membual akan prestasi-
prestasinya, Anda tidak perlu 
membalasnya dengan membe-
berkan prestasi-prestasi Anda. 
Biarkan ia berbicara sendiri. 
Anda perlu merespons tanpa 
bersikap reaktif. Seorang NPD 
memang bermaksud menjatuh-
kan, maka Anda perlu menun-
jukkan diri tidak terjatuhkan 
dengan mengganti pembicara-
an. Jangan biarkan ia menjatuh-
kan Anda terus-menerus.

Pilihan untuk tetap bersama 
atau menghindari seseorang 
dengan NPD ada di diri Anda. 
Yang penting, jaga kesehatan 
psikis Anda. Dan ingatlah: NPD, 
konfiden, dan kompeten adalah 
tiga hal yang berbeda. o
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personality 
disorder (NPD).

gara yang mengembangkan de-
sain baru dan unik pada 
perumahan rakyat.

Namun pada tahap awal, Pe-
rumnas akan memanfaatkan 
Design Center untuk proyek 
sendiri. “Dalam jangka panjang, 
bila divisi ini berkembang, tidak 
menutup kemungkinan akan 
digunakan untuk proyek lain 
seperti milik Kementerian Pe-
kerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat,” ucap Nawir.  

Fokus hunian vertikal

Tahun ini, Perumnas menar-
getkan pendapatan Rp 2,5 trili-
un. Angka ini naik dua kali lipat 
dari penghasilan tahun lalu se-
besar Rp 1,3 triliun. Sebagian 
besar proyek yang digarap Pe-
rumnas masih berasal dari pe-
merintah. Dari delapan proyek 
yang sedang dikerjakan, enam 
di antaranya milik pemerintah. 
Keenam proyek itu berupa ru-
mah susun sederhana milik 
(rusunami). Misalnya, perema-
jaan 1.600 unit rusunami di Me-
dan, Sumatra Utara dengan nilai 
Rp 500 miliar.

Proyek lainnya ada di Palem-
bang, Sumatra Selatan. Di kota 
pempek ini, mereka akan mem-
bangun wisma atlet berkapasi-
tas 2.600 unit dengan nilai  
Rp 600 miliar. Pengerjaan pro-
yeknya mulai Mei 2016 lalu dan 
selesai semester II 2017.

Di Jakarta, Perumnas beren-
cana menggarap rusunami ta-
hap II di daerah Cengkareng. 
Dengan investasi mencapai  
Rp 1,5 triliun, mereka akan 
membangun 4.000 unit rusuna-
mi dalam 16 menara. Ini adalah 
proyek bertahap dengan target 
penyelesaian 3,5 tahun.

Selanjutnya ada proyek 900 

unit rusunami di Antapani, Ban-
dung, berbiaya Rp 400 miliar. 
Saat ini, Perumnas dalam tahap 
mengurus IMB. Targetnya, pro-
yek ini jalan mulai Juli atau 
Agustus 2016 nanti.

Dua proyek lain dari peme-
rintah berada di Makassar, Su-
lawesi Selatan, dan Bekasi, 
Jawa Barat. Masing-masing pro-
yek di Makassar dan Bekasi ini 
bernilai Rp 400 miliar.

Untuk proyek komersial, Pe-
rumnas membangun apartemen 
sederhana milik (anami) di Se-
marang, Jawa Tengah. Mereka 
akan menggarap proyek senilai 
Rp 600 miliar itu lewat anak 
usahanya PT Propernas Griya 
Utama. Satu proyek komersial 
lagi berlokasi di Bandung. Nilai 
proyek di kota kembang terse-
but sebesar Rp 300 miliar.

Himawan mengatakan, ke 
depan Perumnas fokus dalam 
membangun hunian vertikal. 
Komposisinya: 60% hunian ver-
tikal dan 40% rumah tapak. 
Alasannya, makin sedikitnya 
lahan yang tersedia khususnya 
di daerah perkotaan.

Ketersediaan lahan yang kian 
menipis di perkotaan juga ber-
imbas pada kenaikan harga hu-
nian di lokasi-lokasi strategis. 
“Pembangunan proyek khusus-
nya hunian vertikal jadi priori-
tas kami dalam memenuhi ke-
butuhan rumah rakyat di Indo-
nesia. Design Center akan 
berfungsi menghasilkan desain 
hunian yang sehat dan terinte-
grasi,” ujar Himawan.

Sementara dalam Program 
Sejuta Rumah, pemerintah me-
nargetkan Perumnas memba-
ngun 33.500 rumah tahun ini. 
Tahun depan angkanya naik  
menjadi 100.000 rumah.

Meski rumah sederhana, de-
sainnya harus modern, dong. o
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