
MODUL 1 

PROSES PENILAIAN 

 

 

Penilaian properti merupakan suatu proses pemecahan 

masalah dengan mempertimbangkan dan menganalisis semua faktor 

yang berpengaruh terhadap nilai properti tersebut. Terdapat 

banyak faktor yang mempengaruhi nilai suatu properti, baik 

berupa faktor internal (yang terkait dengan karakteristik 

fisik properti itu sendiri) maupun faktor eksternal. 

Proses penilaian merupakan tahapan-tahapan penentuan 

nilai properti yang secara ringkas terdiri dari lima langkah 

dasar, yaitu memperjelas tugas penilaian, mengumpulkan dan 

menganalisis data, penggunaan 3 metode pendekatan, 

rekonsiliasi ketiga pendekatan dan menentukan estimasi nilai, 

serta membuat kesimpulan nilai dan laporan penilian. 

 

1. Identifikasi Permasalahan 

Tahapan pertama dari proses penilaian adalah 

mengidentifikasi permasalahan. Hal ini sangat penting untuk 

menghindari terjadinya kerancuan pemahaman objektif penilaian 

tersebut dilaksanakan. Terdapat empat masalah yang harus 

diidentifikasi :  

a. Identifikasi properti yang akan dinilai; 

- Identifikasi awal suatu properti secara fisik adalah 

dengan mengetahui alamatnya secara lengkap, yang dengan 

alamat tersebut memungkinkan setiap orang dapat 

mengetahui di mana lokasi properti tersebut berada, 

lokasi dan data deskriptif lain yang dapat menerangkan 

lokasinya atau merujuk pada landmark yang dikenali. 



- Laporan penilaian dibuat berdasarkan keterangan 

kepemilikan seseorang atas property yang dinilai. Satus 

kepemilikan property perlu diteliti secara jelas, apakah 

di bawah kuasa pemilik asli; dikuasai pihak bank; dalam 

status sengketa; dan sebagainya. 

b. Penentuan tanggal penilaian; 

Tanggal penilaian diperlukan untuk menentukan kapan 

nilai yang dihasilkan dilakukan. Hal ini untuk mencegah 

terjadinya sesuatu klaim di kemudian hari atas kerugian 

penggunaan laporan penilaian. Produk akhir dari 

penilaian properti adalah estimasi nilai pada suatu 

batasan waktu tertentu. Nilai suatu properti mempunyai 

kemungkinan berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu 

identifikasi tanggal penilaian ini menjadi sangat 

penting. Penilai harus mengetahui dengan jelas tanggal 

penilaian yang dikehendaki oleh pemberi tugas. 

Tanggal penilaian ini sangat penting untuk 

menerangkan kapan dasar penilaian itu di ambil. Sebagai 

contoh untuk penentuan pajak warisan, maka tanggal yang 

dijadikan dasar penilaian adalah tanggal kematian si 

pewaris; untuk Pajak Bumi dan Bangunan, digunakan 

tanggal penilaian per 1 Januari; untuk penentuan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, penentuan tanggal 

penilaian adalah pada saat di lakukan pemindahan hak; 

dan sebagainya. Penetapan tanggal penilaian tersebut 

dijalankan. Penilaian mungkin saja dilakukan untuk 

menentukan nilai properti di waktu lampau, saat ini 

maupun waktu yang akan datang. 

c. Tujuan penilaian tersebut dilaksanakan; 



Terdapat bermacam-macam tujuan dalam penilian yang harus 

diidentifikasi, antara lain tujuan jual-beli, sewa, 

asuransi, agunan, pembebasan tanah, go-public, lelang, 

untuk penetapan pajak, asuransi, penggabungan usaha dan 

sebagainya. Tujuan penilaian ini dinyatakan secara jelas 

dan spesifik dalam laporan penilaian dan menentukan 

estimasi nilai apa yang perlu ditentukan. Identifikasi 

tujuan penilaian sangat penting. Pemahaman yang keliru 

tentang maksud tujuan penilaian dapat mengakibatkan 

seluruh kegiatan penilaian menjadi tidak berguna, dan 

ini berarti penilaian yang dilakukan tersebut tidak 

sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pemberi tugas. 

d. Jenis nilai sesuai. 

Setelah mengidentifikasi tujuan penilaian, penting untuk 

menentukan jenis nilai yang dikehendaki. Tujuan 

penilaian yang berbeda mungkin menghendaki jenis nilai 

yang berbeda pula. Misalnya dalam penilaian untuk tujuan 

jual beli, produk akhir jenis nilai yang dikehendaki 

adalah nilai pasar wajar (fair market value), untuk 

tujuan asuransi, nilai yang dikehendaki adalah nilai 

asuransi, untuk lelang (auction), jenis nilai yang 

dikehendaki adalah nilai jual paksa (forced sale value), 

dan sebagainya. 

 

2.  Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan dilakukan untuk mengetahui 

karakteristik dan skop tugas penilaian yang akan 

dilakukan serta data apa yang hendak dikumpulkan. Setiap 

tahap proses penilaian harus dilakukan secara terencana 

dan terjadwal, termasuk merencanakan jumlah waktu dan 



personel yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas 

penilaian, sehingga laporan penilaian dapat selesai pada 

waktu yang telah ditentukan/disepakati. Data dan 

informasi yang diperoleh pada survey pendahuluan ini akan 

sangat menentukan tahapan-tahapan selanjutnya dari proses 

penilaian. 

Terdapat dua jenis data yang harus dikumpulkan dalam 

penilaian, data umum dan data khusus. Data umum meliputi 

informasi berkenaan dengan prinsip-prinsip, 

kekuatan/keunggulan dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

nilai properti, yaitu informasi berkenaan dengan trend 

sosial, ekonomi, pemerintahan, dan kekuatan lingkungan 

yang berpengaruh terhadap nilai properti. Sedangkan data 

khusus adalah data yang berkaitan langsung dengan 

properti yang akan dinilai serta properti-properti 

pembandingnya. Data kusus ini adalah meliputi data secara 

detail mengenai fisik, data lokasional, data biaya, data 

pendapatan dan pembelanjaan, sebagaimana yang terdapat 

juga pada properti pembanding. 

Jenis properti yang berbeda memerlukan data 

pendukung yang berbeda; tanggal penilaian yang berbeda 

memerlukan data yang berbeda; tujuan penilaian yang 

berbeda memerlukan data yang berbeda; dan demikian 

seterusnya. Sumber data di Indonesia antara lain instansi 

pemerintah (seperti BPN, Dirjen Pajak, Pemda), estate 

agen, broker, perusahaan penilai, notaris/PPAT, 

developer, penjual, pembeli, iklan, media massa, dan 

lain-lain. 

 

 

 



3. Pengumpulan dan Analisis Data 

Data yang perlu dikumpulkan dan dianalisis haruslah data 

yang mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap estimasi 

nilai properti subjek (properti yang dinilai). Data yang 

dikumpulkan dan dianalisis ini secara garis besar 

diklasifikasikan menjadi data umum dan data khusus. 

Data umum meliputi faktor-faktor eksternal (sosial, 

ekonomi, peraturan pemerintah, dan lain-lain) yang 

mempengaruhi nilai. Data khusus lebih spesifik yaitu 

berkaitan dengan properti subjek dan properti pembanding. 

Data properti subjek antara lain data mengenai tapak 

(site); bangunan (improvement); dan dokumen kepemiliakan 

(title). Sedangkan data untuk property pembanding dapat 

berupa: data fisik tanah dan bangunan, data harga 

jual/beli, data sewa untuk berbagai jenis properti 

(komersial, residensial, industrial, dan lain-lain); data-

data lain sebagai pembanding adalah tingkat hunian 

(occupancy rate) untuk gedung perkantoran, pertokoan, 

perhotelan, harga sewa kamar hotel; dan data lain yang 

relevan dalam proses pengestimasian nilai properti subjek. 

 

4. Penerapan Metode Penelitian 

Secara garis besar, pendekatan penilaian yang lazim 

digunakan adalah pendekatan perbandingan penjualan, 

pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan. Pendekatan 

perbandingan penjualan adalah pendekatan penilaian yang 

dilakukan dengan cara membandingkan antara properti yang 

dinilai (subjek properti) dengan properti-properti lain 

yang sebanding (comparables properties) yang telah 

diketahui karakteristik dan nilainya. Selanjutnya analisis 



dilakukan dengan mengukur tingkat kesamaan dan 

perbedaannya untuk menentukan nilai properti subjek. 

Beberapa elemen perbandingan yang sering dipertimbangkan 

antara lain jenis hak yang melekat pada properti, masalah 

keuangan/pendanaan (financing term, kondisi penjualan, 

kondisi pasar, lokasi, karakteristik fisik, serta 

karakteristik-karakteristik lain. 

Pendekatan biaya dilakukan dengan cara melakukan 

identifikasi bangunan yang selanjutnya dilakukan analisis 

biaya pembuatan barunya (reproduction cost new) 

berdasarkan standar harga yang berlaku pada tanggal 

penilaian dikurangi dengan penyusutan/deprisiasi (khusus 

untuk bangunan saja). Tahap selanjutnya untuk menentukan 

nilai properti secara keseluruhan maka nilai bangunan baru 

yang telah terdepresiasi tersebut ditambah dengan nilai 

tanah (yang diperoleh dari analisis perbandingan dengan 

pasaran tanah yang ada di sekitarnya). 

Pendekatan pendapatan dilakukan dengan mendasarkan 

pada tingkat keuntungan yang mungkin dihasilkan oleh 

properti subjek pada saat ini dan masa yang akan datang 

yang selanjutnya dilakukan pengkapitalisasian untuk 

mengkonversi aliran pendapatan tersebut ke dalam nilai 

properti.  

 

5. Rekonsiliasi Nilai 

Dalam penilaian dimungkinkan untuk diterapkan satu atau 

lebih metode penelitian. Penerapan satu atau lebih metode 

penilaian biasanya menghasilkan kesimpulan nilai yang 

berbeda. Jika penilai menerapkan tiga metode penilaian, 

maka mungkin akan diperoleh tiga kesimpulan nilai yang 



berbeda. Rekosiliasi indikasi nilai adalah suatu analisis 

terhadap berbagai kesimpulan nilai untuk mendapatkan suatu 

estimasi nilai akhir.  

Rekonsiliasi nilai dilakukan dengan mengkaji ulang 

data dan teknik penilaian serta mengkaji perbedaan-

perbedaan indikasi nilai dari setiap pendekatan penilaian 

dan dikaitkan dengan tujuan/kegunaan penilaian. Pada 

tahap rekonsiliasi nilai ini penilai mempertimbangkan 

semua faktor, keudian membuat keputusan (judgement) 

kesimpulan nilai yang paling sesuai. Terdapat beberapa 

cara yang dilakukan penilai dalam rangka rekonsiliasi 

nilai ini: sebagian penilai melakukannya dengan membuat 

“rata-rata” dari semua kesimpulan nilai yang diperoleh. 

Beberapa penilai yang lain mengkritik cara ini karena 

membuka peluang terjadinya double adjustment (penyesuaian 

berganda). Ada juga penilai yang memakai teori pembobotan 

untuk menentukan nilai akhir. Cara yang lain adalah 

dengan memilih salah satu metode yang paling sesuai 

dengan mempertimbangkan semua faktor yang berpengaruh 

seperti akurasi data, tujuan penilaian, dan faktor-faktor 

lain yang relevan.  

 

6. Kesimpulan Nilai Dan Laporan Penilaian 

Keputusan (judgement) tentang kesimpulan nilai yang harus 

dibuat oleh penilai sebagai hasil akhir dari sebuah 

penilaian. Keputusan harus diambil secara jujur, tidak 

berat sebelah dan adil, sehingga diperlukan integritas 

penilai sebagai seorang professional.  

Selain itu, penilai harus mampu 

mempertanggungjawabkan keputusan (judgement) yang telah 



dibuatnya tersebut. Pertanggungjawaban penilai tersebut 

tidak hanya bersifat temporer, tetapi penilai mempunyai 

beban untuk mempertanggungjawabkan keputusannya tersebut 

seumur hidupnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban penilai 

atas keputusan (judgement) yang telah dibuatnya, maka 

penilai mengekspresikan keputusannya tersebut secara 

tertulis dalam Laporan Penilaian. Laporan penilaian harus 

objektif, memberi penjelasan yang baik (informative), 

singkat, dapat diterima secara logika, dan memenuhi etika 

penilaian. Dalam Laporan Penilaian inilah disampaikan 

semua data pendukung, faktor-faktor yang berpengaruh, 

serta rasionalisasi pengambilan keputusan tersebut. 

 

 

            

           

           

           

           

           

   


