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bumi dotCom Sdn Bhd,
Radzi Tajuddin berkata, in-
sentif kerajaan yang me-
nawarkan pengecualian
duti setem dan diskaun da-
ripada pihak pemaju men-
jadikan prospek sektor

hartanah lebih cerah pada
enam bulan terakhir tahun
ini .

“Semua usaha ini mem-
beri peluang kepada pem-
beli rumah kerana mereka
mula merasakan ini adalah
tempoh untuk membeli
rumah dan separuh kedua
tahun ini, kami melihat ia
adalah pasaran untuk
pembeli rumah.

“Jika, dilihat dari awal
tahun lagi, berdasarkan
tinjauan kami, sektor har-
tanah mencatatkan banyak
transaksi pembelian ru-
mah sejak HOC berlang-
sung dan sebagai contoh
projek PR1MA merekod-
kan jualan sehingga RM3
bilion .

“Malah, melalui portal
Hartabumi kami melihat
berlaku banyak transaksi
hartanah pada awal tahun
ini dan melalui portal ini
juga kami berjaya menca-
pai transaksi rumah ber-

nilai RM140 juta,” kata nya
ketika ditemui di sini.

Baru-baru ini, Menteri
Perumahan dan Kerajaan
Tempatan, Zuraida Kama-
ruddin mengumumkan
HOC 2019 yang sepatutnya
berakhir bulan ini dilan-
jutkan sehingga Disember
depan .

Usaha itu adalah bagi
membuka lebih ruang agar
ramai rakyat negara ini
memiliki kediaman sendiri
sekali gus membantu in-
dustri perumahan negara
untuk berada pada landa-
san sebenar.

HOC diumumkan pada
pembentangan Belanjawan
2019 dan dilaksanakan
bermula 1 Januari 2019 se-
hingga 30 Jun 2019 adalah
satu bentuk kerjasama an-
tara Kementerian Peruma-
han dan Kerajaan Tempa-
tan dan Persatuan Pemaju
Hartanah dan Perumahan
Malaysia (Rehda).

Tempoh HOC tingkat jualan rumah
Kuala Lumpur: Usaha ke-
rajaan yang melanjutkan
tempoh Kempen Pemili-
kan Rumah (HOC) sehing-
ga Disember menjadikan
separuh kedua tahun ini
adalah masa terbaik untuk
membeli rumah khusus-
nya buat golongan muda.

Ketua Eksekutif Harta- “Sektor hartanah
mencatatkan banyak
transaksi pembelian
rumah sejak
HOC berlangsung
dan sebagai contoh
projek PR1MA
merekodkan jualan
sehingga RM3 bilion”
Rad zi
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Kuala Lumpur: Usaha kerajaan yang melanjutkan tempoh Kempen Pemilikan Rumah (HOC) sehingga Disember menjadikan
separuh kedua tahun ini adalah masa terbaik untuk membeli rumah khususnya buat golongan muda.
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