
 

Media Coverage PT PP Properti Tbk (PPRO) 
4 – 10 Januari 2021 

Media Article     

No Date Media Type Headline Issue 

1 4 Jan 21 Investor Daily E-Paper Kasus Varian Baru Covid Kian Banyak 

Ditemukan di AS 

Perkembangan Covid 

2 4 Jan 21 Bisnis Indonesia E-Paper Lebih Baik, Tetap Masih Sulit Perkembangan Bisnis 

3 4 Jan 21 Investor Daily E-Paper January Effect bakal Dongkrak IHSG Perkembangan Saham 

4 4 Jan 21 JawaPos E-Paper 15 Bulan Vaksinasi 181,5 Juta Orang Perkembangan Covid 

5 4 Jan 21 Investor Daily E-Paper Jaringan Operator BUMN Diperkuat Perkembangan Properti 

6 4 Jan 21 Investor.id Online Saham Properti dan Konstruksi Siap 

Bangkit Tahun Ini 

Perkembangan Sektor Properti 

7 5 Jan 21 Bisnis E-Paper Sinyal Januari Effect Menguat Perkembangan  Saham 

8 5 Jan 21 Investor Daily E-Paper Vaksinasi Akan Dorong IHSG ke Level 

7.000 

Perkembangan  Saham 

9 5 Jan 21 Investor Daily E-Paper BPS Beli Sinyal Daya Beli Membaik Perkembangan Ekonomi 

10 5 Jan 21 JawaPos E-Paper Jumlah Pengunjung dan Penyewa Mal 

Masih Sepi 

Perkembangan Properti 

11 5 Jan 21 Bisnis.com Online Raffi Ahmad hingga Kaesang Ajak Beli 

Saham, BEI Angkat Bicara 

Perkembangan Saham 

12 5 Jan 21 Investor.id Online Saham ANTM Teraktif Ditransaksikan Saat 

IHSG Naik 0,53% 

Perkembangan Saham 

13 6 Jan 21 Bisnis Indonesia E-Paper Vaksinasi Kurang dari Setahun Perkembangan Covid 

14 6 Jan 21 Bisnis Indonesia E-Paper Properti Diyakini Tahun Ini Perkembangan Bisnis 

15 6 Jan 21 Investor Daily E-Paper Penyerapan Kondominium Diprediksi 

Membaik 

Perkembangan Saham 

16 6 Jan 21 Cnbcindonesia.com E-Paper Untung Gede Sehari, 5 Saham Ini Cuan 

Double Digit 

Perkembangan Covid 

17 6 Jan 21 iIsnis.com E-Paper Raffi Ahmad hingga Kaesang Umbar 

Portofolio Saham, BEI Minta Penjelasan ke 

Emiten 

Perkembangan Properti 

18 7 Jan 21 Bisnis E-Paper Kertajati Jadi Pusat Logistik Perkembangan Properti 

19 7 Jan 21 Investor Daily E-Paper Rumah di Bawah Rp 500 Juta Jadi Inceran Perkembangan Properti 

20 7 Jan 21 Investor Daily E-Paper Vaksinasi Jadi Kunci Pemulihan Properti Perkembangan Properti 

21 7 Jan 21 Kontan E-Paper Pasa Properti Menanti Khasiat Vaksinasi Perkembangan Covid 

22 7 Jan 21 JawaPos E-Paper PSBB Jawa-Bali Berlaku 11-25 Januari Perkembangan Covid 

23 7 Jan 21 Bisnis E-Paper Anak BUMN Akselerasi Performa Perkembangan Properti 

24 7 Jan 21 Bisnis.com E-Paper Analis Jagokan Saham Anak Usaha BUMN 

Konstruksi, Ini Alasannya 

Perkembangan Saham 

25 8 Jan 21 Investor Daily E-Paper Industri Hotel & Restoran Kembali 

Terpukul 

Perkembangan Properti 

26 8 Jan 21 Investor Daily E-Paper Pertengan 2021 Bisnis Hotel Membaik Perkembangan Properti 

27 8 Jan 21 Bisnis Indonesia E-Paper Rumah Rapak Tempat Berpijak Perkembangan Saham 

28 8 Jan 21 Cnnindonesia.com Online Risma Pekerjakan Pemulung di Anak 

Perusahaan BUMN di Bekasi 

Event 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

29 8 Jan 21 Harianhaluan.com Online Lima Pemulung yang Ditemui Risma Dapat 

Pekerjaan di Anak Perusahaan BUMN 

Event 

30 8 Jan 21 Wartakota.com Online Risma Pekerjakan 5 Gelandangan yang 

Ditemui di Jalan di Anak Perusahaan 

BUMN, Gajinya Rp 4,7 Juta 

Event 

31 8 Jan 21 Detik.com Online Gelandangan yang Ditemui Risma Dapat 

Kerja di Apartemen Punya BUMN 

Event 

32 8 Jan 21 Beritasatu.com Online Mensos Risma Salurkan 5 PPKS yang 

Ditemukan di Jalan untuk Bekerja 

Event 

33 8 Jan 21 Pikiran-rakyat.com Online Sebut Aktivitas Temui PMKS Bukan 

Pencitraan, Risma: Saya di Jakarta Tidak 

Hapal Jalan, Gimana Mau... 

Event 

34 8 Jan 21 Wartakota.com Online Cerita Pemulung yang Dibawa Risma, 

Berhenti Kerja dan Dua Kali Batal Nikah 

karena Urus Ayah Sakit 

Event 

35 8 Jan 21 Indozone.com Online Mensos Risma Pekerjakan Pemulung dan 

Gelandangan, Digaji UMR: Saya Tidak 

Ingin Riya 

Event 

36 8 Jan 21 Berempat.com Online Heboh Saham Diendorse Artis hingga 

Anak Presiden 

Event 

37 8 Jan 21 Bisnis.com Online Emiten BUMN Karya ‘Ngegas’ Awal Tahun, 

WSBP hingga PPRO Kecipratan 

Event 

38 9 Jan 21 Investor Daily E-Paper Terus Bergerak di Tengah Pandemi Perkembangan Properti 

39 9 Jan 21 JawaPos E-Paper Menantikan Pulihnya Properti Perkembangan Properti 

40 9 Jan 21 Investor Daily E-Paper Kunjungan Kerja Mensos di Bekasi Perkembangan Saham 

41 9 Jan 21 JawaPos Online Risma Pekerjakan Lima PPKS di Anak 

Usaha BUMN 

Event 

42 9 Jan 21 Republika.co.id Online Pemulung yang Ditemukan Risma Bekerja 

di Grand Kamala Lagoon 

Event 

43 9 Jan 21 Hot.grid.id Online Bukan Omong Kosong Belaka, Janji Manis 

Risma Langsung Ditepati, 5 Pemulung 

yang Pernah Ditemui Kini Dikasih Kerjaan 

di Apartemen Milik Anak Usaha BUMN 

Event 

44 9 Jan 21 Bisnis.com Online Okupansi Mal di Surabaya Bakal Makin 

Tertekan 

Perkembangan Properti 



 

MEDIA CLIPPING 
BERITA INTERNASIONAL 

 
MEDIA : Investor Daily 

TERBIT : Senin, 4 Januari 2020 

JENIS : E-Paper 
 

 
 



 

MEDIA CLIPPING 
BERITA NASIONAL 

 
MEDIA : Bisnis Indonesia 

TERBIT : Senin, 4 Januari 2020 

JENIS : E-Paper 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEDIA CLIPPING 
BERITA NASIONAL 

 
MEDIA : Investor Daily 

TERBIT : Senin, 4 Januari 2020 
JENIS : E-Paper 

 



 

MEDIA CLIPPING 
BERITA NASIONAL 

 
MEDIA : JawaPos 

TERBIT : Senin, 4 Januari 2020 

JENIS : E-Paper 
 

 

 

 



 

MEDIA CLIPPING 
BERITA NASIONAL 

 
MEDIA : Investor Daily 

TERBIT : Jumat, 13 November 2020 

JENIS : E-Paper 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 
 

 

 
Saham Properti dan Konstruksi Siap Bangkit Tahun Ini 
Dwi Nicken Tari 
 

Bisnis.com, JAKARTA – Saham sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan menjadi kelompok saham kinerja 
paling amblas pada 2020. 

 

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia pada 30 Desember 2020, indeks JAKPROP merosot 21,23 persen di 
sepanjang tahun lalu atau menjadikannya sebagai indeks dengan performa terburuk. 

 

Selisih kinerja indeks JAKPROP dengan kinerja indeks lainnya terpantau cukup lebar. 

 

Baca Juga : Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 4 Januari 2021 

Setelah indeks JAKPROP, indeks saham sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi menjadi yang terlemah kedua 
pada 2020 dengan penurunan sebesar 12 persen diikuti indeks aneka industri yang terdepresiasi 11,67 persen. 

 

Di sisi lain, hanya indeks saham sektor tambang yang mengalami kenaikan pada 2020 yaitu sebesar 23,69 persen. 

 

Berdasarkan data Bloomberg, saham PT Pollux Properti Indonesia Tbk. (POLL) menjadi pemberat langkah indeks 
dengan penurunan sebesar 59,64 persen menjadi Rp4.490 per saham pada 2020. Adapun, saham POLL berkontribusi 
sebesar 56,11 persen terhadap pergerakan indeks. 

 

Selanjutnya, penurunan harga saham PT Totalindo Eka Persada Tbk. (TOPS) juga tak membantu sebesar 83,77 
persen menjadi Rp50 per saham. TOPS berkontribusi sebesar 8,77 persern terhadap pergerakan indeks.  

 

Di sisi lain, saham PT Metropolitan Kentjana Tbk. (MKPI) bersama emiten keluarga Grup PT PP menahan koreksi 
indeks JAKPROP lebih dalam. 

 

MKPI terpantau melonjak 75,02 persenm enjadi Rp28.000 pada 2020 dan berkontribusi sebesar 11,26 persen terhadap 
pergerakan indeks. 

 

Selanjutnya saham PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) melaju 21,66 persen menjadi Rp1.865 per saham dan PT PP Properti 
Tbk. (PPRO) naik lebih tinggi lagi sebesar 44,04 persen menjadi Rp94 per saham. 

 

Kendati menjadi ranking terakhir pada 2020, saham-saham sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan diyakini 
menjadi salah satu yang lebih dulu rebound pada tahun ini. 

 

Analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta Utama menyebut indeks saham secara keseluruhan telah 
menunjukkan tren naik (uptrend) termasuk indeks JAKPROP pada akhir 2020. 

 

Selain tren suku bunga rendah, penerapan Omnibus Law dan BP Tapera juga akan membuat sektor properti sangat 
prospektif pada 2021. 
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“Pelaksanaan BP Tapera pada awal tahun depan juga merupakan sentimen tambahan yang positif untuk meningkatkan 
kinerja penjualan di sektor properti,” kata Nafan. 

 

Analis Ciptadana Sekuritas Yasmin Soulisa mengatakan pandemi Covid-19 telah memukul keras sektor properti pada 
tahun ini. Namun, kondisi ini diperkirakan bakal stabil pada 2021 utamanya setelah vaksin Covid-19 ditemukan. 

 

“Walaupun permintaan di masa depan belum tampak begitu kuat, kami perkirakan pembelian rumah akan meningkat 
lagi pada 2021 karena konsumen berencana membeli properti,” tulis Yasmin melalui riset. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MEDIA CLIPPING 
BERITA NASIONAL 

 
MEDIA : Bisnis 

TERBIT : Selasa, 5 Januari 2021 

JENIS : E-Paper 
 

 
 



 

MEDIA CLIPPING 
BERITA NASIONAL 

 
MEDIA : Investor Daily 

TERBIT : Selasa, 5 Januari 2021 

JENIS : E-Paper 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

MEDIA CLIPPING 
BERITA NASIONAL 

 
MEDIA : Investor Daily 

TERBIT : Selasa, 5 Januari 2021 

JENIS : E-Paper 
 

 

 

 



 

MEDIA CLIPPING 
BERITA NASIONAL 

 
MEDIA : Kontan 

TERBIT : Selasa, 5 Januari 2021 

JENIS : E-Paper 
 

 

 

 



 

MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 
 

 

 
Raffi Ahmad hingga Kaesang Ajak Beli Saham, BEI Angkat Bicara 
Dwi Nicken Tari 
 

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) angkat bicara mengenai tokoh publik yang kerap ‘mengumbar’ dan 
memberikan ajakan membeli saham tertentu lewat media sosial baru-baru ini. 

 

Ajakan membeli saham tertentu dilakukan mulai dari artis, musisi, tokoh agama, hingga anak presiden. Para public 
figure itu antara lain Ustaz Yusuf Mansur, anak bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep, hingga Raffi 
Ahmad. 

 

Direktur Perdagangan dan Penilaian Anggota Bursa BEI Laksono Widodo mengatakan otoritas bursa akan mengajak 
para pemberi pengaruh (influencer) itu untuk berdiskusi mengenai pasar modal. 

 

Baca Juga : Susul Kaesang Investasi Saham, Ini Emiten Andalan Raffi Ahmad 

“Di satu pihak kami menyambut positif influencer seperti mereka namun juga perlu mengingatkan mereka akan 
tanggung jawab moral untuk para pengikutnya,” kata Laksono, Selasa (5/1/2021). 

 

Laksono menjelaskan pihaknya juga akan mengingatkan para tokoh publik tersebut tentang potensi tuntutan hukum 
dari para pengikutnya apabila ada yang merasa dikecewakan. 

 

Untuk memastikan praktik perdagangan saham di pasar modal berjalan sesuai aturan, bursa juga akan mengajak para 
tokoh publik tersebut ikut Sekolah Pasar Modal (SPM) bagi yang belum pernah mengikuti. 

 

Adapun, ajakan membeli saham yang dilakukan oleh influencer juga menimbulkan kekhawatiran terjadinya aksi 
perdagangan dengan orang dalam (insider trading). 

 

Insider trading merupakan istilah ketika pembeli saham tertentu telah mendapatkan fakta dan rencana emiten di masa 
depan sebelum diketahui publik. Praktik dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih ini pun termasuk tindak pidana 
sebagaimana diatur UU Pasar Modal.  

 

Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna Setya 
mengatakan pihaknya telah mengirimkan permintaan penjelasan kepada setiap emiten. 

 

“Kita tunggu dulu tanggapannya ya,” ujar Nyoman. 

 

Baru-baru ini, musisi Ari Lasso dan Raffi Ahmad yang terjun ke dunia pasar modal menjagokan saham yang sama, 
yakni PT M Cash Integrasi Tbk. 

 

Ari mengakui salah satunya instrumen yang disukainya adalah berinvestasi di pasar saham. Di masa pandemi 
menurutnya ada satu saham yang luar biasa menarik, yakni PT M Cash Integrasi Tbk., kode saham MCAS. 
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"Dalam beberapa bulan ini signifikan banget kenaikannya," imbuhnya, sambil menunjukkan harga saham MCAS yang 
naik signifikan selama 6 bulan terakhir di layar ponselnya. 

 

Sebelumnya, dalam unggahan di media sosial Instagram @raffinagita1717, Senin (4/12/2021), Raffi mengaku baru 
pertama kali berinvestasi di saham. Dia menyebut, investasi di saham merupakan opsi untuk menghadapi masa-masa 
ketidakpastian di tengah pandemi. 

 

“Dengan keadaan seperti ini kita harus bener-bener fight, apapun kita harus pelajari dengan perkembangan IT dan 
teknologi. Coba deh telusuri MCAS, ikutan kayak gue,” ujarnya. 

 

Sepanjang 2020, saham MCAS sudah mencetak kenaikan 38,54 persen dan ditutup di level 3.990 pada 30 Desember 
2020. 

 

M Cash Integrasi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 1 November 2017 dengan harga IPO saat itu mencapai 
Rp1.385. Maka, sejak IPO hingga hari ini saham MCAS sudah naik 229,24 persen. 

 

Lebih dulu dari kedua tokoh tersebut, anak Presiden Joko Widodo yaitu Kaesang Pangarep dan Ustaz Yusuf Mansur 
sudah lebih dulu ‘ramai’ di jagad maya merekomendasikan saham pegangannya. 

 

Keduanya sama-sama menjagokan saham BUMN yaitu Kaesang menggenggam saham PT Perusahaan Gas Negara 
Tbk. (PGAS) dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) sementara UYM menjagokan PT Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk. (GIAA) dan PT PP Properti Tbk. (PPRO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 
 

 

 

Saham ANTM Teraktif Ditransaksikan Saat IHSG Naik 0,53% 

Nabil Alfaruq 

 

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Selasa (5/1) ditutup naik 32,44 poin (0,53%) 
ke level 6.137,34. Level tertinggi indeks mencapai 6.145,61, sedangkan terendah 6.073,41.  

 

Sebanyak 229 saham harganya naik, 257 saham turun, dan 149 saham stagnan. Nilai transaksi harian di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) mencapai Rp 16,47 triliun. Investor asing mencatat transaksi beli bersih (net buy) di semua pasar 
sebesar Rp 326,38 miliar.  

 

Meski demikian, berdasarkan data dari RTI, saham yang paling aktif ditransaksikan berdasarkan nilai, yakni saham PT 
Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Kimia 
Farma Tbk (KAEF), dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM).  

 

Namun, harga ANTM naik 1,83%, PGAS menguat 3,90%, BBCA terangkat 3,73%, KAEF meningkat 18,09%, dan 
TLKM terpangkas 0,57%.  

 

Sementara itu, saham-saham yang paling aktif ditransaksikan berdasarkan volume adalah saham PT Aneka Tambang 
Tbk (ANTM), PT PP Properti Tbk (PPRO), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), PT Putra Rajawali Kencana Tbk 
(PURA), PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID).  

 

ANTM ditransaksikan sebanyak 1,1 miliar saham, PPRO sebanyak 963,6 juta saham, PGAS sejumlah 715,7 juta 
saham, PURA sebanyak 673,7 juta saham, dan DOID sejumlah 573,2 juta saham. 
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BERITA NASIONAL - PROPERTI 
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BERITA PPRO 

 
 

 

 
Untung Gede Sehari, 5 Saham Ini Cuan Double Digit 
Tahir Saleh 
 

Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah sempat galau, Indeks Harga Saham Gabungan readyviewed (IHSG) akhirnya 
berhasil ditutup menguat 0,53% ke 6.137,34 pada perdagangan Selasa kemarin (5/1/2021). 

Data BEI mencatat, indeks acuan Bursa Efek Indonesia (BEI) ini sempat merah karena pelaku pasar khawatir dengan 
sentimen negatif koreksi di bursa Wall Street AS. Indeks bahkan sempat ambles ke level terendah 6.073 pada awal 
perdagangan. 

 

Data BEI mencatat, sebanyak 229 saham naik, 257 saham turun dan 149 saham sisanya stagnan. Nilai transaksi bursa 
mencapai Rp 16,47 triliun, dengan volume perdagangan 18,36 miliar saham dan frekuensi perdagangan 1,37 juta kali. 

 

 

 

Adapun bursa saham Asia juga mayoritas ditutup hijau. Penurunan hanya dicatatkan indeks Nikkei 225 di Bursa Tokyo 
yang turun 0,37%, sementara Indeks Hang Seng di Hong Kong naik 0,64%, Shanghai naik 0,73%, dan STI Singapura 
naik 0,03%. 

 

Berikut 5 saham paling tinggi penguatan harga sahamnya pada perdagangan Selasa. 

 

5 Saham Top Gainers Selasa (5/1) 

1. Terregra Asia Energy (TGRA), saham +34,48% di level Rp 195, transaksi Rp 74,5 miliar 

 

2. MNC Kapital Indonesia (BCAP), saham +28,21% Rp 200, transaksi Rp 21 miliar 

 

3. Itama Ranoraya (IRRA), saham 24,71% Rp 2.120, transaksi Rp 376,1 miliar 

 

4. Kimia Farma (KAEF), saham +18,09% Rp 5.125, transaksi Rp 582,4 miliar 

 

5. Indofarma (INAF), saham +17,59% Rp 4.880, transaksi Rp 202 miliar 

 

Baca: Mansurmology Sebut Waskita Teken Proyek EBT Rp 12 T, Beneran? 

Sebagai catatan, penguatan harga saham TGRA juga terjadi di tengah kabar soal PT Waskita Karya Tbk (WSKT) yang 
akan menggarap proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan nilai mencapai Rp 12 triliun, bersama dengan TGRA. 

 

Informasi resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan, Terregra Asia Energy melakukan penandatanganan 
master agreement pada Selasa ini (5/1), atas pembangunan lima pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di 
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan dua pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Provinsi Nangroh Aceh Darulsalam. 

 

Adapun sentimen positif BCAP yakni aksi korporasi yang baru saja dilakukan. Emiten Holding Keuangan Grup MNC ini 
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mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi mayoritas saham Auerbach Grayson & Company LLC (AGCO), perusahaan 
broker saham yang berpusat di New York. 

 

Baca: Lagi, Tempus & Charlton Suntik Rp 857 M ke Emiten Hary Tanoe 

"Dengan mengakuisisi saham AGCO, BCAP akan mendapatkan keuntungan dari kuatnya jaringan internasional AGCO 
serta akses ke 126 mitra lokal di seluruh dunia," kata Hary Tanoesoedibjo, Executive Chairman of MNC Group 
Indonesia, dalam keterangan resmi, Senin (4/1/2021). 

 

Hary Tanoe menjelaskan, akuisisi ini bertujuan untuk melengkapi jaringan distribusi kegiatan pasar modal MNC 
Sekuritas (placement dan broker saham), pasar utang, investment banking, riset dan online trading, tidak hanya di 
Indonesia, tetapi menjangkau hingga komunitas investasi global. 

 

Sementara itu, katalis bagi Itama Ranoraya yakni kabar soal realilsasi order untuk pengadaan produk Covid Swab 
Antigen Test dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

 

Order tersebut terdiri dari dua tahap, di mana tahap I sebanyak 200.000 unit dan tahap II sebanyak 400.000 unit 
sehingga totalnya sebanyak 600.000 unit produk Covid Swab Antigen Test. 

 

Di sisi lain, saham-saham lain yang juga masuk top gainers kemarin di antaranya PT Butung Poetra Sembada Tbk 
(HOKI) naik 8,06%, PT Panin Financial Tbk (PNLF) naik 7.32%, dan PT PP Properti Tbk (PPRO) sahamnya melonjak 
6,45%. 

 

5 Saham Top Losers Selasa (5/1) 

1. Lancartama Sejati (TAMA), saham -6,93% Rp 94, transaksi Rp 7,7 miliar 

 

2. Bank China Construction (MCOR), saham -5,14% Rp 166, transaksi Rp 19,3 miliar 

 

3. Indosat (ISAT), saham -3,88% Rp 5.575, transaksi Rp 148,7 miliar 

 

4. Bank Maybank (BNII), saham -3,08% Rp 378, transaksi Rp 47,8 miliar 

 

5. Energi Mega Persada (ENRG), saham -2,86% Rp 136, transaksi Rp 35,9 miliar. 

 

TAMA adalah emiten kontraktor yang fokus sektor properti khususnya perumahan dan komersial sejak 1990. Proyek 
TAMA menyebar di Jabodetabek dan Sumatera Selatan dengan beberapa proyek termasuk ruko, perumahan dan 
gedung perkantoran. 

 

Emiten ini melepas 200 juta saham ke publik setara 20% melalui skema penawaran umum perdana saham atau initial 
public offering (IPO) dengan harga penawaran Rp 175 per saham pada 10 Februari 2020. 
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Raffi Ahmad hingga Kaesang Umbar Portofolio Saham, BEI Minta Penjelasan ke Emiten 

Dwi Nicken Tari & Dhiany Nadya Utami 

 

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia akan meminta penjelasan dari sejumlah emiten yang sahamnya 
dipublikasikan oleh sejumlah figur publik. 

 

Adapun, ajakan membeli saham yang dilakukan oleh influencer juga menimbulkan kekhawatiran terjadinya aksi 
perdagangan dengan orang dalam (insider trading). 

 

Insider trading merupakan istilah ketika pembeli saham tertentu telah mendapatkan fakta dan rencana emiten di masa 
depan sebelum diketahui publik. Praktik dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih ini pun termasuk tindak pidana 
sebagaimana diatur UU Pasar Modal. 

 

Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna Setya 
mengatakan pihaknya telah mengirimkan permintaan penjelasan kepada setiap emiten. 

 

“Kita tunggu dulu tanggapannya ya,” ujar Nyoman, Selasa (5/1/2021). 

 

Baru-baru ini, musisi Ari Lasso dan Raffi Ahmad yang terjun ke dunia pasar modal menjagokan saham yang sama, 
yakni PT M Cash Integrasi Tbk. 

 

Ari mengakui salah satunya instrumen yang disukainya ialah berinvestasi di pasar saham. Di masa pandemi 
menurutnya ada satu saham yang luar biasa menarik, yakni PT M Cash Integrasi Tbk., kode saham MCAS. 

 

"Dalam beberapa bulan ini signifikan banget kenaikannya," imbuhnya, sambil menunjukkan harga saham MCAS yang 
naik signifikan selama 6 bulan terakhir di layar ponselnya. 

 

Sebelumnya, dalam unggahan di media sosial Instagram @raffinagita1717, Senin (4/12/2021), Raffi mengaku baru 
pertama kali berinvestasi di saham. Dia menyebut, investasi di saham merupakan opsi untuk menghadapi masa-masa 
ketidakpastian di tengah pandemi. 

 

“Dengan keadaan seperti ini kita harus bener-bener fight, apapun kita harus pelajari dengan perkembangan IT dan 
teknologi. Coba deh telusuri MCAS, ikutan kayak gue,” ujarnya. 

 

BEI pun meminta penjelasan kepada manajemen MCAS terkait munculnya rekomendasi atas saham perusahaan dari 
kedua figur tersebut. 

 

Atas pertanyaan BEI, manajemen MCAS mengaku bahwa perseroan tidak melakukan endorsement kepada kedua figur 
tersebut untuk merekomendasikan saham MCAS. 

 

“Sehubungan dengan testimoni dari kedua public figure yang dimaksud, perlu kami sampaikan bahwa keputusan 
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investasi dari Bapak Raffi Ahmad dan Bapak Ari Lasso merupakan keputusan personal dan perseroan tidak memiliki 
hubungan bisnis dengan kedua public figure tersebut,” tulis manajemen MCAS, Selasa (5/1). 

 

Sementara itu, Direktur Perdagangan dan Penilaian Anggota Bursa BEI Laksono Widodo mengatakan otoritas bursa 
akan mengajak para pemberi pengaruh (influencer) itu untuk berdiskusi mengenai pasar modal. 

 

“Di satu pihak kami menyambut positif influencer seperti mereka namun juga perlu mengingatkan mereka akan 
tanggung jawab moral untuk para pengikutnya,” kata Laksono, Selasa (5/1/2021). 

 

Laksono menjelaskan pihaknya juga akan mengingatkan para tokoh publik tersebut tentang potensi tuntutan hukum 
dari para pengikutnya apabila ada yang merasa dikecewakan. 

 

Lebih dulu dari Ari Lasso dan Raffi Ahmad, anak Presiden Joko Widodo yaitu Kaesang Pangarep dan Ustaz Yusuf 
Mansur sudah lebih dulu ‘ramai’ di jagad maya merekomendasikan saham pegangannya. 

 

Keduanya sama-sama menjagokan saham BUMN, yaitu Kaesang menggenggam saham PT Perusahaan Gas Negara 
Tbk. (PGAS) dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM), sedangkan UYM menjagokan PT Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk. (GIAA), PT PP Properti Tbk. (PPRO), serta sejumlah BUMN karya. 
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Analis Jagokan Saham Anak Usaha BUMN Konstruksi, Ini Alasannya 
Dwi Nicken Tari 
 

Bisnis.com, JAKARTA – Analis menjagokan saham anak usaha BUMN yang bergerak di sektor konstruksi untuk 
dicermati. Rencana ekspansi dari induk usahanya seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) 
Tbk., dan PT PP (Persero) Tbk. diperkirakan bakal ikut mengerek kinerja enititas anak. 

 

Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan menjelaskan bahwa saham emiten anak BUMN dari sektor 
konstruksi sangat menarik karena garapan proyek-proyek yang tertunda pada 2020 akan segera dilanjutkan pada 
2021. 

 

“Sehingga potensi perolehan kontrak baru emiten konstruksi di 2021 akan lebih baik. Kalau perolehan kontrak baru bisa 
tinggi berarti kinerja akan kembali bertumbuh,” kata Dennies kepada Bisnis, Rabu (6/1/2021). 

 

PT Waskita Karya (Persero) Tbk. misalnya, menargetkan perolehan kontrak baru senilai Rp31,6 triliun pada 2021. 
Target nilai kontrak baru itu naik 16,6 persen dibandingkan target NKB pada 2020 yang senilai Rp27,1 triliun. 

 

Tak hanya Waskita,  PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. juga membidik nilai kontrak baru senilai yang naik signifikan pada 
2021 senilai Rp40 triliun. Target tersebut naik 87,17 persen dari target nilai kontrak baru tahun ini yang senilai Rp21,37 
triliun. 

 

Selanjutnya, PT PP (Persero) Tbk. menargetkan perolehan kontrak baru hingga Rp28 triliun pada tahun ini atau naik 
7,69 persen dibandingkan target kontrak baru pada 2020 yang senilai Rp26 triliun. 

 

Di sisi lain, Dennies menyebut saham anak BUMN dari sektor keuangan juga sudah rebound pada pengujung 2020. 
Namun, hal itu dinilainya lebih disebabkan oleh sentimen aksi korporasi seperti PT Bank BRIsyariah Tbk. dengan isu 
merger bank syariah dan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. terkait beberapa aksi korporasi dan rencana 
ekspani. 

 

Dennies pun merekomendasikan saham-saham anak BUMN sektor konstruksi seperti WSBP, WEGE, WTON, PPRE, 
dan PPRO untuk dikoleksi pada tahun ini. 

 

Sedana, Analis Binaartha Sekuritas Nafan Aji Gusta Utama mengatakan hampir seluruh saham anak BUMN berada 
pada posisi uptrend sejak akhir 2020. 

 

“Ini menunjukkan investor sangat mengapresiasi, seperti kinerja, tata kelola, dan rencana aksi korporasi dari emiten 
untuk meningkatkan kinerja fundamental di tengah-tengah potensi terjadinya pemulihan ekonomi,” tutur Nafan. 

 

Selain itu, pilihan investor untuk mengoleksi saham anak BUMN juga didorong oleh potensi pembagian dividen. 
Menurut Nafan, keluarga BUMN menjadi sekelompok perusahaan yagn rajin menebar dividen sehingga investor 
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berkomitmen untuk memegang sahamnya dalam jangka panjang. 

 

Namun demikian, Nafan melihat saham sektor barang konsumer saat ini mulai mengalami bullish consolidation atau 
pelemahan harga sementara. 

 

Nafan pun masih memberikan rekomendasi take profit di harga pasar untuk saham ELSA, GMFI, WSBP, PPRO, dan 
WTON. Sementara IPCC dan WEGE diberi rekomendasi tahan. 
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Risma Pekerjakan Pemulung di Anak Perusahaan BUMN di Bekasi 
CNN Indonesia 
 
Jakarta, CNN Indonesia --  
Menteri Sosial Tri Rismaharini mempekerjakan lima pemulung di PT PP Properti Tbk di Grand Kamala Lagoon, Bekasi 
Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka akan menjadi pegawai kontrak dan digaji sesuai upah minimum regional 
(UMR). 
 
Diketahui, PT PP Properti TBK merupakan anak perusahaan BUMN bidang properti yang mengembangkan tiga lini 
bisnis, yaitu residensial, mal dan hotel. 
 
"Kami beri akses pekerjaan kepada Lima pemulung yang kami temukan di berbagai lokasi kemarin," kata Risma di 
Bekasi, Jumat (8/1). 
 
"Kami sudah hubungkan dengan pihak pihak Kamala Lagoon dan Insya Allah mereka akan bekerja mulai hari ini," 
sambungnya. 
 
Risma mengaku melakukan itu agar para gelandangan dan pemulung kembali memiliki harapan dalam menjalani hidup 
dan meningkatkan taraf ekonomi keluarganya. 
 
Salah satu pemulung yang diberi pekerjaan oleh Risma adalah Irman Yuda. Risma mengatakan Irman Yuda langsung 
mau ketika diberi tawaran darinya. 
" 
Kalau ada niat pasti ada jalan asal ada kemauan seperti Pak Irman Yuda, pemulung yang saya datangi dan langsung 
tertarik dengan tawaran saya," kata Risma. 
 
"Semoga ini menjadi penyemangat bagi para pemulung lain atau orang-orang yang kurang beruntung," ujarnya. 
Irman Yuda sendiri mengaku sudah bekerja sebagai pemulung selama enam tahun di Jakarta. Pria berusia 40 tahun itu 
langsung menerima tawaran pekerjaan dari Risma karena ingin mengubah hidupnya. 
 
"Langsung saya terima. Saya sekalian ingin menyampaikan pesan kepada ibu saya di Jogja. Ibu, jangan kuatirkan 
saya, sekarang saya Insya Allah kehidupannya membaik," ungkapnya. 
 
Direktur Operasional PT PP Properti Grand Kamala Lagoon Bekasi Rudi Harsono mengatakan kelima pemulung akan 
dipekerjakan sesuai kemampuan. Mereka berstatus pekerja kontrak dan akan menerima upah sesuai Upah Minimum 
Regional (UMR) Kota Bekasi. 
 
"Kita akan bekali mereka dengan pelatihan kerja. Kita butuhkan tenaga-tenaga untuk gardening, cleaning service 
apartemen. Kita diinfokan ada binaan dari kementerian, selama kita bisa membantu kita akan akomodir," kata dia. 
Merujuk situs pp-properti.com, PT PP Properti Tbk adalah anak perusahaan BUMN PT PP (Persero) Tbk yang 
mengembangkan tiga lini bisnis yaitu Residensial, Mall dan Edutainment, Hotel yang tersebar di seluruh Indonesia. 
PT PP Properti TBK terlibat dalam pembangunan sejumlah hotel di beberapa daerah, yaitu Palm Park Hotel & 
Convention Surabaya, Prime Park & Hotel Convention Pekanbaru, Prime Park Hotel Bandung, Park Hotel Jakarta serta 
Swiss-Belhotel Balikpapan. 
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Lima Pemulung yang Ditemui Risma Dapat Pekerjaan di Anak Perusahaan BUMN 

Agoes Embun 

 

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -  Menteri Sosial Tri Rismaharini mempekerjakan lima pemulung di PT. PP Properti 
Tbk di Grand Kamala Lagoon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka akan menjadi pegawai kontrak dan 
digaji sesuai upah minimum regional (UMR) 

 

Diketahui, PT PP Properti TBK merupakan anak perusahaan BUMN bidang properti yang mengembangkan tiga lini 
bisnis, yaitu residensial, mal dan hotel. "Kami beri akses pekerjaan kepada Lima pemulung yang kami temukan di 
berbagai lokasi kemarin," kata Risma di Bekasi, Jumat (8/1/2021) 

 

"Kami sudah hubungkan dengan pihak pihak Kamala Lagoon dan Insha Allah mereka akan bekerja mulai hari ini," 
sambungnya. 

 

Risma mengaku melakukan itu agar para gelandangan dan pemulung kembali memiliki harapan dalam menjalani hidup 
dan meningkatkan taraf ekonomi keluarganya. Salah satu pemulung yang diberi pekerjaan oleh Risma adalah Irman 
Yuda.  

 

Risma mengatakan Irman Yuda langsung mau ketika diberi tawaran darinya. "Kalau ada niat pasti ada jalan asal ada 
kemauan seperti Pak Irman Yuda, pemulung yang saya datangi dan langsung tertarik dengan tawaran saya," kata 
Risma. 

 

"Semoga ini menjadi penyemangat bagi para pemulung lain atau orang-orang yang kurang beruntung," ujarnya. 

 

Irman Yuda sendiri mengaku sudah bekerja sebagai pemulung selama enam tahun di Jakarta. Pria berusia 40 tahun itu 
langsung menerima tawaran pekerjaan dari Risma karena ingin mengubah hidupnya. 

 

"Langsung saya terima. Saya sekalian ingin menyampaikan pesan kepada ibu saya di Jogja. Ibu, jangan kuatirkan 
saya, sekarang saya Insha Allah kehidupannya membaik," ungkapnya. 

 

Direktur Operasional PT PP Properti Grand Kamala Lagoon Bekasi Rudi Harsono mengatakan, kelima pemulung akan 
dipekerjakan sesuai kemampuan. Mereka berstatus pekerja kontrak dan akan menerima upah sesuai Upah Minimum 
Regional (UMR) Kota Bekasi. 

 

"Kita akan bekali mereka dengan pelatihan kerja. Kita butuhkan tenaga-tenaga untuk gardening, cleaning service 
apartemen. Kita diinfokan ada binaan dari Kementerian, selama kita bisa membantu kita akan akomodir," kata dia. 

 

Merujuk situs pp-properti.com, PT PP Properti Tbk adalah anak perusahaan BUMN PT PP (Persero) Tbk yang 
mengembangkan tiga lini bisnis yaitu Residensial, Mall dan Edutainment serta Hotel yang tersebar di seluruh 

MEDIA : harianhaluan.com SECTION : Nasional 

TERBIT : Jumat, 8 Januari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 19.50 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://www.harianhaluan.com/new

s/detail/117994/lima-pemulung-

yang-ditemui-risma-dapat-

pekerjaan-di-anak-perusahaan-

bumn  

https://www.harianhaluan.com/news/detail/117994/lima-pemulung-yang-ditemui-risma-dapat-pekerjaan-di-anak-perusahaan-bumn
https://www.harianhaluan.com/news/detail/117994/lima-pemulung-yang-ditemui-risma-dapat-pekerjaan-di-anak-perusahaan-bumn
https://www.harianhaluan.com/news/detail/117994/lima-pemulung-yang-ditemui-risma-dapat-pekerjaan-di-anak-perusahaan-bumn
https://www.harianhaluan.com/news/detail/117994/lima-pemulung-yang-ditemui-risma-dapat-pekerjaan-di-anak-perusahaan-bumn
https://www.harianhaluan.com/news/detail/117994/lima-pemulung-yang-ditemui-risma-dapat-pekerjaan-di-anak-perusahaan-bumn


 

Indonesia. 

 

PT PP Properti TBK terlibat dalam pembangunan sejumlah hotel di beberapa daerah, yaitu Palm Park Hotel & 
Convention Surabaya, Prime Park & Hotel Convention Pekanbaru, Prime Park Hotel Bandung, Park Hotel Jakarta serta 
Swiss-Belhotel Balikpapan. (*) 
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Risma Pekerjakan 5 Gelandangan yang Ditemui di Jalan di Anak Perusahaan BUMN, Gajinya Rp 4,7 Juta 

Rangga Baskoro 

 
WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI SELATAN - Sebanyak lima orang gelandangan atau pemerlu pelayanan 
kesejahteraan sosial (PPKS) bakal dipekerjakan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma di anak perusahaan BUMN, 
yakni PT Pembangunan Perumahan (PP) Properti Tbk. 
 
Risma sendiri yang tadi pagi langsung mengantarkan lima gelandangan dari Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan 
dan Pemulung (BRSEGP) Pangudi Luhur Bekasi Timur, menuju tempat kerjanya di Bekasi Timur di kawasan Grand 
Kamala Lagoon, Bekasi Selatan, Jumat (8/1/2021). 
 
Rudy Harsono, Direktur Operasional PT PP Properti mengatakan pihaknya menyambut baik dipekerjakannya lima 
gelandangan atau PPKS sebagai bagian dari program Kementerian Sosial. 
 
"Kebetulan di kawasan Grand Kamala Lagoon yang di Bekasi ini ada 24 hektar lahan di sini. Kami mengembangkan 
ada hotel, apartemen dan kawasannya. Kebetulan untuk kawasan kami kelola sendiri dari PT PP Properti," ungkap 
Rudy di lokasi, Jumat (8/1/2021). 
 
Mereka nantinya akan dipekerjakan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan pekerjaan. 
 
"Kami membutuhkan tenaga-tenaga untuk bisa penambahan gardening dan taman-taman kami. Bisa juga nanti kita 
juga butuh untuk building management yang di apartemen, sebagai monitoring kontak listrik, cleaning service, jadi kita 
akan menyesuaikan," ujarnya. 
 
Rudy mengatakan mereka dijanjikan akan diupah berdasarkan UMK Kota Bekasi 2021, yakni sebesar Rp 4.782.935. 
"Sesuai dengan UMR (UMK) ya. Kami ikuti standar yang ada di Bekasi," ungkapnya. 
 
Anak Perusahaan BUMN 
 
Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan pekerjaan lima orang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). 
Mereka akan dipekerjakan di PT Pembangunan Perumahan (PP) Properti Tbk, yang merupakan anak 
perusahan BUMN yakni PT PP (Persero). 
 
"Kita akan memperkerjakan, kemarin lima pemulung yang kita temukan dari berbagai kawasan. Dia bisa bekerja, saya 
sudah akseskan ke pekerja, dan sudah bekerja lima orang di situ," kata Risma di Grand Kamala Lagoon, Bekasi 
Selatan, Jumat (8/1/2021). 
 
Dua dari lima orang PPKS dijangkau oleh Risma di kawasan Jakarta. 
Sedangkan tiga orang lainnya berasal dari daerah lain. 
Sebelum dipekerjakan, mereka terlebih dahulu ditampung di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pemulung 
(BRSEGP) Pangudi Luhur Bekasi, Bekasi Timur. 
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Sehingga, lokasi tempat mereka nantinya akan bekerja tak terlalu jauh dari BRSEGP. 
 
Risma menjelaskan bahwa memberikan para PPKS pekerjaan merupakan salah satu cara untuk menuntaskan 
kemiskinan bagi mereka yang terbiasa hidup di jalan. 
 
"Kemudian, rencananya begini. Selama ini sebetulnya mereka yang berhak menerima bantuan itu. Karena mereka di 
teorinya, mereka ini kemiskinan kronis. Dia tunawisma dan tidak ada pekerjaan, maka dari itu kita proses bantuannya," 
ucapnya. 
 
Sejak dilantik pada 28 Desember 2020 lalu, Risma melakukan gebrakan dengan cara blusukan dan 
menyambangi pemulung di kawasan Jakarta dan wilayah lain. 
 
Total, sudah ada 22 orang PPKS yang ditampung di BRSEGP Pangudi Luhur. 
Mereka akan ditempatkan selama 6 bulan untuk mendapatkan berbagai pelatihan keterampilan. 
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Gelandangan yang Ditemui Risma Dapat Kerja di Apartemen Punya BUMN 

Trio Hamdani 

 
Jakarta -  
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mempekerjakan gelandangan yang baru-baru ini ditemuinya saat blusukan di 
DKI Jakarta. Gelandangan tersebut 'diantar' untuk bekerja di salah satu apartemen yang dikelola anak perusahaan 
badan usaha milik negara (BUMN). 

Saat ditemukan terlantar di ibu kota, Risma menempatkan gelandangan atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 
(PPKS) itu ke Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi. Hari ini Risma mengantarkan gelandangan yang berjumlah 5 orang 
untuk memulai kerja di Grand Kamala Lagoon, Bekasi. 

"Hari ini kami mengantar 5 orang PPKS yang siap bekerja dan mengajukan diri ikut bekerja. Kami beri akses pekerjaan 
kepada 5 pemulung yang kami temukan di berbagai lokasi kemarin. Kami sudah hubungkan dengan pihak Grand 
Kamala Lagoon dan Insya Allah mereka akan bekerja mulai hari ini," kata Risma melalui keterangan tertulis, Jumat 
(8/1/2021). 

Mengutip situs web Grand Kamala, Grand Kamala Lagoon, Bekasi dibangun oleh PT PP Properti. Mereka adalah anak 
usaha BUMN PT PP. 

Kembali ke Risma, dirinya mengungkapkan menemukan para PPKS ini di beberapa wilayah di DKI Jakarta. 

"Saya berangkat kerja pasti setiap hari akan berubah lokasi keberangkatan. Lalu ketika saya ketemu warga terlantar 
saya punya kewajiban untuk membantu," jelasnya. 

Para gelandangan yang dimaksud itu bernama M Faisal yang ditemukan di Pasar Baru pada 4 Januari 2021, Roni 
Adnan yang merupakan rujukan dari Dinas Sosial Kabupaten Subang pada 5 Januari 2021, Muhamad Rohim yang 
ditemukan di Jalan Salemba Jakarta Pusat pada 6 Januari 2021, Firman Utina dan Irman Yuda yang ditemukan di 
Stasiun Manggarai pada 6 Januari 2021. 

Kemensos menjelaskan mereka akan diasesmen oleh pihak Grand Kamala Lagoon, perusahaan yang dikelola oleh PT 
PP. Mereka akan di tempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan terakhir. 

"Saya diinfokan dari Kementerian Sosial bahwa ada binaan dari kementerian yang bisa kami akomodir, selama kita 
bisa membantu kita akan mengakomodir apa yang jadi program Kementerian Sosial," jelas Rudi, Perwakilan dari PT 
PP. 
 

Dijelaskan Rudi, Kawasan Grand Kamala Lagoon di Bekasi luasnya 24 hektare. Ada apartemen, hotel dan kawasan 
yang dikelola sendiri dari building management PP Properti. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan tenaga-tenaga 
untuk penataan garden (taman). 

"Perusahaan juga butuh untuk building management di apartemen, untuk memonitor token listrik, untuk cleaning 
service. Jadi, kita akan menyesuaikan," tambahnya. 
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Mensos Risma Salurkan 5 PPKS yang Ditemukan di Jalan untuk Bekerja 

Ari Supriyanti Rikin 

 

Bekasi, Beritasatu.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini didampingi Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian 
Sosial Harry Hikmat mengantar langsung lima orang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Balai Karya 
Pangudi Luhur Bekasi untuk memulai kerja di Grand Kamala Lagoon, Bekasi. Risma membuka akses pekerjaan 
kepada PPKS yang beberapa hari lalu ditemui di wilayah DKI Jakarta. 

 

"Hari ini kami mengantar lima orang PPKS yang siap bekerja dan mengajukan diri ikut bekerja. Kami beri akses 
pekerjaan kepada lima pemulung yang kami temukan di berbagai lokasi kemarin. Kami sudah hubungkan dengan pihak 
Grand Kamala Lagoon dan Insyaallah mereka akan bekerja mulai hari ini," kata Risma di Jakarta, Jumat (8/1/2021). 

 

Dalam keterangan tertulis Kemsos tersebut, Risma mengungkapkan dirinya menemukan para PPKS ini di beberapa 
wilayah di DKI Jakarta. Sebelum berkantor, Risma selalu "blusukan" ke lapangan. Saat bertemu warga terlantar sudah 
menjadi kewajiban untuk dibantu. 

 

Lima PPKS yang kini disalurkan bekerja yakni M Faisal yang ditemukan di Pasar Baru pada 4 Januari 2021, Roni 
Adnan yang merupakan rujukan dari Dinas Sosial Kabupaten Subang pada 5 Januari 2021, Muhamad Rohim yang 
ditemukan di Jalan Salemba Jakarta Pusat pada 6 Januari 2021, Firman Utina dan Irman Yuda yang ditemukan di 
Stasiun Manggarai pada 6 Januari 2021. 

 

Risma mengatakan, apa yang dilakukan merupakan wujud tanggung jawabnya sebagai manusia. "Jadi, tolong mbak, 
apa ndak bisa kita melihat bahwa kita manusia. Saya manusia apa saya diam saja melihat warga terlantar. Gak usah 
lihat saya sebagai Mensos, tapi sebagai manusia yang punya tanggung jawab kepada Tuhan," tuturnya. 

 

Dalam kesempatan itu, Risma langsung bertolak ke Grand Kamala Lagoon untuk mengantar langsung lima PPKS yang 
akan bekerja. Mereka akan di-asesmen oleh pihak Grand Kamala Lagoon, perusahaan yang dikelola oleh Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pembangunan Perumahan (PP) Tbk. Mereka akan ditempatkan sesuai dengan latar 
belakang pendidikan terakhir. 

 

"Saya diinfokan dari Kementerian Sosial bahwa ada binaan dari kementerian yang bisa kami akomodir, selama kita 
bisa membantu kita akan mengakomodir apa yang jadi program Kementerian Sosial," beber Rudi, Perwakilan dari PT 
PP (Persero). 

 

Rudi menjelaskan, kawasan Grand Kamala Lagoon di Bekasi memiliki luas 24 hektare. Ada apartemen, ada hotel dan 
ada kawasan yang dikelola sendiri dari building management PP Properti. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan 
tenaga-tenaga untuk penataan taman. 

 

"Perusahaan juga butuh untuk building management di apartemen, untuk memonitor token listrik, untuk cleaning 
service. Jadi, kita akan menyesuaikan," imbuhnya. 

 

Risma menuturkan, PPKS ini tuna wisma dan tidak punya pekerjaan. Mereka perlu mendapat bantuan dari Kemsos, 
namun terkendala identitas kependudukan. 

 

"Kita sulit proses bantuan karena sebagian besar identitas kependudukan PPKS ini tidak jelas. Rabu depan (13/1/2021) 
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kami bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri akan memberikan akses agar mereka dapat identitas 
kependudukan. Itu akan memudahkan Kemsos untuk memberikan bantuan sosial kepada mereka," paparnya. 

 

Risma menjelaskan mereka tidak akan bisa keluar dari kemiskinan jika mereka hanya mendapat bantuan saja. Oleh 
karena itu Kemsos akan mendorong mereka untuk bisa mengakses pekerjaan atau membuka usaha dari hasil 
pelatihan yang diberikan di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi. 

 

Jika PPKS ini memiliki istri, Kemsos akan membekali istri mereka membuka usaha agar mampu membantu menambah 
pendapatan keluarga. Pelatihan kewirausahaan tersebut dilakukan di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi. 

 

Di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, mereka akan diberikan keterampilan berwirausaha seperti budidaya ikan lele, 
membuat pupuk kompos, budidaya tanaman hidroponik dan keterampilan lainnya yang mampu memberikan nilai 
ekonomi. Kemsos juga akan membuka rumah makan di sekitar balai dan pekerjanya adalah PPKS yang telah diberi 
keterampilan. 

 

Balai dalam hal ini tidak hanya memberikan layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, tetapi harus dapat 
memastikan PPKS bisa mandiri, mengubah cara berpikir, perilaku dan diberi pelatihan sebagai bekal aftercare. 

 

"Konsepnya adalah, untuk mengurangi pengeluaran PPKS, caranya dengan memberi bantuan sosial. Namun harus 
ada tambahan pendapatan agar mereka keluar dari kemiskinan," ungkap Risma. 

 

Risma percaya PPKS bisa berdaya. PPKS sudah lama menderita, Kemsos juga akan terus memberi pendampingan 
untuk memotivasi mereka. 
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Sebut Aktivitas Temui PMKS Bukan Pencitraan, Risma: Saya di Jakarta Tidak Hapal Jalan, Gimana Mau... 

Ramadhan Dwi Waluya 

PR DEPOK - Lima orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diantar untuk bekerja di kawasan 
bisnis oleh Menteri Sosial RI Tri Rismaharini untuk bekerja di kawasan bisnis yang dikembangkan PT PP Properti Tbk. 

Berdasarkan kabar yang dihimpun, kelima orang PMKS tersebut diantar Mensos Risma menuju Grand Kamala Lagoon 
Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. 

"Saya kerja itu gak perlu dipamer-pamerkan, saya sebenarnya tidak ingin riya tapi apa kita sudah mati rasa melihat 
begitu diam saja? Jangan lihat saya sebagai menteri, itu di dalam gerobak ada anaknya," ujar MensosRisma. 

Lebih lanjut, Risma mengaku tidak peduli di mana pun dirinya berada, apabila melihat ada hal seperti itu maka dirinya 
pasti akan datangi. 

"Itu kewajiban kita sebagai manusia," katanya menambahkan dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara. 

Kegiatan ini dikatakan Risma, untuk menyemangati para PMKS yang merasa sudah tidak memiliki harapan. Selain itu, 
tambahnya, agar mampu meningkatkan taraf perekonomian dengan bekerja di tempat yang lebih layak sesuai 
kemampuan yang dimiliki. 

"Kalau ada niat pasti ada jalan asal ada kemauan seperti Pak Irman Yuda, pemulung yang saya datangi dan langsung 
tertarik dengan tawaran saya. Semoga ini menjadi penyemangat bagi para pemulung lain atau orang-orang yang 
kurang beruntung," ucap Risma. 

Aktivitas yang Risma lakukan, dengan mendatangi para PMKS itu dikatakannya bukan merupakan 
sebuah pencitraan apalagi sudah direncanakan sebelumnya. 

"Saya ke Jakarta itu tidak tahu mau kemana, maksudnya tidak hapal jalan, gimana mau setting. Saya setiap hari selalu 
berpindah dan itu saya lakukan sejak saya PNS, setiap hari saya tidak pernah jalan di jalan yang sama. Saya 
mempunyai rezeki lebih dari orang lain jadi saya berhak memberikan amal saya untuk orang lain," ujar Risma. 

Menurut pengakuan dari salah seorang PMKS Irman Yuda (40) yang sudah enam tahun bekerja menjadi pemulung di 
Jakarta, saat dirinya ditemui Mensos, ia langsung menerima ajakan yang ditawarkan MensosRisma kepadanya. 

"Saya ingin mengubah kehidupan saya dan saat ibu (Risma) menyambangi dan mengajak saya, langsung saya terima. 
Saya sekalian ingin menyampaikan pesan kepada ibu saya di Jogja. Ibu, jangan kuatirkan saya, sekarang saya Insya 
Allah kehidupannya membaik," ujar Irman. 

Direktur Operasional PT PP Properti Grand Kamala Lagoon Bekasi Rudi Harsono pun turut berkomentar terkait 
kelima PMKS yang diantar Mensos tersebut. 
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Cerita Pemulung yang Dibawa Risma, Berhenti Kerja dan Dua Kali Batal Nikah karena Urus Ayah Sakit 

Rangga Baskoro  

 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Irman Yudha (48) adalah satu dari lima orang PPKS yang dibawa Tri Rismaharini 
ke Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pemulung (BRSEGP) Pangudi Luhur, Bekasi Timur. 

 

Pria asal Yogyakarta ini menceritakan ia sempat bekerja sebagai Sales Promotion Boy (SPB) di salah satu perusahaan 
retail, namun terpaksa berhenti untuk merawat ayahnya yang jatuh sakit. 

 

"Karena bapak saya kan sakit, kalau ibu jalannya tertatih-tatih, nah saya sebagai anak laki laki kan tidak mungkin 
membiarkan ibu saya juga ikut sakit, bisa-bisa dua-duanya ikut sakit, makanya saya mengundurkan diri," kata Irman di 
Grand Kamala Lagoon, Bekasi Selatan, Jumat (8/1/2021). 

 

Irman juga sempat menjalin kasih sebanyak dua kali dan berencana untuk menikah. Sayangnya, wanita idaman Irman 
pergi meninggalkannya lantaran ia terlali sibuk mengurus orang tuanya. "Saya jujur belum berkeluarga karena saya 
dua kali gagal, karena saya mengurus orang tua. Bubar karena dia bilang saya lebih mengurus orang tua," ungkapnya. 

 

Di tahun 2018, ayahnya meninggal dunia. Setelah itu, Irman berusaha mencari pekerjaan di Jakarta, namun tak 
membuahkan hasil. Ia pun terpaksa menjadi pemulung. 

 

"Saya berusaha mencari pekerjaan untuk mempertahankan diri saya, ternyata belum bisa, hingga terbatas umur yang 
akhirnya saya harus mulung di jalan. Saya harus mencari makan, di mana pun itu yang saya lakukan," kata Irman. 

Setelah dua tahun hidup di jalanan, ia kemudian bertemu dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Stasiun Manggarai, 
yang membawanya untuk dibina dan diberikan pelatihan kerja. 

 

"Ya saya terima kasih sama Bu Menteri. Insya Allah dengan begini, hidup saya jadi lebih baik," tuturnya. 

Selain Irman, terdapat empat orang lainnya yang dipekerjakan di anak perusahaan BUMN PT PP Properti. Mereka 
akan dipekerjakan berdasarkan keahlian dan kebutuhan perusahaan, yakni tukang kebun, cleaning service maupun 
operator pengecekan token listrik. 

 

Mereka dijanjikan akan menerima gaji sesuai dengan standar UMK Kota Bekasi 2021 sebesar Rp 4,7 juta per bulan. 

Ada pun PPKS lain yang dipekerjakan seperti Irman yakni M. Faisal (48), Roni Adnan (35), M Rohim (36) dan Firman 
Utina (16). Mereka semua tercatat berdomisili di luar Jakarta.  
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Mensos Risma Pekerjakan Pemulung dan Gelandangan, Digaji UMR: Saya Tidak Ingin Riya 

INDOZONE.ID - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengantarkan lima orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) untuk bekerja di kawasan bisnis yang dikembangkan PT PP Properti Tbk, yakni Grand Kamala Lagoon Bekasi 
Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. 

"Saya kerja itu gak perlu dipamer-pamerkan, saya sebenarnya tidak ingin riya tapi apa kita sudah mati rasa melihat begitu 
diam saja? Jangan lihat saya sebagai menteri, itu di dalam gerobak ada anaknya. Saya tidak peduli dimana pun saya 
berada, kalau lihat ada yang begitu ya saya datangi, itu kewajiban kita sebagai manusia," kata Risma di Bekasi, Jumat 
(8/1/2021). 

Risma mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk memotivasi para PMKS yang sudah merasa tak punya harapan. Dengan 
begitu, mereka bisa meningkatkan taraf perekonomian dengan bekerja di tempat yang lebih layak sesuai kemampuan yang 
dimiliki. 

"Kalau ada niat pasti ada jalan asal ada kemauan seperti Pak Irman Yuda, pemulung yang saya datangi dan langsung 
tertarik dengan tawaran saya. Semoga ini menjadi penyemangat bagi para pemulung lain atau orang-orang yang kurang 
beruntung," ucapnya. 

Risma juga memastikan aktivitas yang ia lakukan dengan mendatangi para PMKS itu bukan sebuah pencitraan apalagi 
sudah direncanakan sebelumnya. 

"Saya ke Jakarta itu tidak tahu mau kemana, maksudnya tidak hapal jalan, gimana mau setting. Saya setiap hari selalu 
berpindah dan itu saya lakukan sejak saya PNS, setiap hari saya tidak pernah jalan di jalan yang sama. Saya mempunyai 
rezeki lebih dari orang lain jadi saya berhak memberikan amal saya untuk orang lain," ujarnya. 

Seorang PMKS bernama Irman Yuda (40) mengaku sudah 6 tahun menjadi pemulung di Jakarta. Saat mendapat tawaran 
Mensos Risma, dia pun sigap menerimanya untuk mengubah nasib menjadi lebih baik. 

Lima PMKS ini akan dipekerjakan sebagai pengurus taman, cleaning service, dll dengan status kontrak dan menerima upah 
UMR Kota Bekasi. 
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Heboh Saham Diendorse Artis hingga Anak Presiden 

Kartika Rahma 

 
Publik figur memang selalu menarik masyarakat. Tak heran banyak perusahaan yang memanfaatkan jasa publik figur 
untuk mempromosikan produknya. Terbaru heboh kabar sejumlah pesohor negeri terlihat mempromosikan saham di 
media sosialnya. Sebut saja Raffi Ahmad, Ari Lasso, Ustadz Yusuf Mansur higga putra bungsu Presiden Jko Widodo 
Kaesang Pangarep. 

Dalam unggahan di media sosial Instagram @raffinagita1717, Senin (4/12/2021), Raffi mengaku baru pertama kali 
berinvestasi di saham menyebut, investasi di saham merupakan opsi untuk menghadapi masa-masa ketidakpastian di 
tengah pandemi. Dirinya terkejut setelah beberapa pekan membeli saham tersebut sudah naik 20%. “Dengan keadaan 
seperti ini kita harus bener-bener fight, apapun kita harus pelajari dengan perkembangan IT dan teknologi. Coba deh 
telusuri MCAS, ikutan kayak gue,” ujarnya. 

Namun sejak ramai artis endorse saham menjadi sorotan, Raffi mengatakan apa yang disampaikannya bukanlah 
endorse hanya ingin berbagi, “Gw kemarin itu hanya sharing saja buat kalian, tapi memang heboh sih. Mungkin main 
saham itu lagi in banget sekarang. guys. Tapi kembali lagi, kemarin gw cuma cerita pengalaman gw saja. Ini bukan 
endorse. Ini pengalaman gw saja, pertama kali di saham MCAS,” ujar Raffi dalam postingan terbaru di 
akun instragramnya @raffinagita171 

Lalu dalam caption postingan tersebut, Raffi menuliskan, “Guysss belajar dulu tentang saham ,memang ini sesuatu 
yang baru buat yang awam dan seru tapi ingat bukan sesuatu yang mudah … jadi buat kalian semua keep smart 
pelajari dan pilih pilihan yang kalian “mengerti” bukan karena “kata orang lain” pokoknya 2021 ayo kita tetap semangat 
mencari rezeki dengan kondisi apapun.” 

Ari Lasso mengakui salah satunya instrumen yang disukainya adalah berinvestasi di pasar saham. Di masa pandemi 
menurutnya ada satu saham yang luar biasa menarik, yakni PT M Cash Integrasi Tbk., kode saham MCAS. “Dalam 
beberapa bulan ini signifikan banget kenaikannya,” imbuhnya, sambil menunjukkan harga saham MCAS yang naik 
signifikan selama 6 bulan terakhir di layar ponselnya 

Senada dengan Raffi, Ari pun mengaku hanya berbagi pengalaman bukan endorse. “Ini bukan endorse, ini bukan 
apapun, saya cuma pengin berbagi teman-teman agar memikirkan kesadaran berinvestasi dengan instrumen yang 
tepat. Oke? selamat belajar tentang investasi. Kita harus belajar mempersiapkan masa depan kita,” ungkapnya di akun 
Instagram @ari_lasso. 

Sepanjang 2020, saham MCAS sudah mencetak kenaikan 38,54 persen dan ditutup di level 3.990 pada 30 Desember 
2020. M Cash Integrasi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 1 November 2017 dengan harga IPO saat itu mencapai 
Rp1.385. 

Saham MCAS ditutup di Rp 4.550, naik 350 poin atau 8,33% dalam perdagangan kemarin, sementara hari sebelumnya 
ditutup di Rp 4.200. Harga saham MCAS sempat menyentuh Rp 4.600 pada perdagangan kemarin setelah dibuka di 
Rp 4.230. Sementara posisi terendah sempat ada di Rp 4.220. 

Lebih dulu dari kedua tokoh tersebut, anak Presiden Joko Widodo yaitu Kaesang Pangarep dan Ustaz Yusuf Mansur 
sudah lebih dulu ‘ramai’ di jagad maya merekomendasikan saham pegangannya. Keduanya sama-sama menjagokan 
saham BUMN yaitu Kaesang menggenggam saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) dan PT Aneka 
Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) sementara UYM menjagokan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan PT PP 
Properti Tbk 

TERBIT : Jumat, 8 Januari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 05.00 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://berempat.com/bisnis/financ

e/19787/heboh-saham-diendorse-

artis-hingga-anak-presiden/  
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Ini jadi feomena menarik, disatu sisi bursa saham yang dipromosikan meroket tajam, di sisi lain para influencer itu 
dianggap bisa memberikan rekomendasi yang tak pas hingga merugikan masyarakat. 

Bursa Efek Indoensia (BEI) angkat bicara terkait endorse sejumlah publik figur ‘mengumbar’ dan memberikan ajakan 
membeli saham tertentu lewat media sosial baru-baru ini. Direktur Perdagangan dan Penilaian Anggota Bursa BEI 
Laksono Widodo mengatakan otoritas bursa akan mengajak para pemberi pengaruh (influencer) itu untuk berdiskusi 
mengenai pasar modal. 

Laksono menjelaskan pihaknya juga akan mengingatkan para tokoh publik tersebut tentang potensi tuntutan hukum 
dari para pengikutnya apabila ada yang merasa dikecewakan. Untuk memastikan praktik perdagangan saham di pasar 
modal berjalan sesuai aturan, bursa juga akan mengajak para tokoh publik tersebut ikut Sekolah Pasar Modal (SPM) 
bagi yang belum pernah mengikuti. 

  

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 



 

 

Emiten BUMN Karya ‘Ngegas’ Awal Tahun, WSBP hingga PPRO Kecipratan 
Dwi Nicken Tari & M. Nurhadi Pratomo 
 
Bisnis.com, JAKARTA — Langkah agresif emiten badan usaha milik negara (BUMN) karya menggenjot kontrak 
baru dan realisasi belanja modal periode 2021 akan turut menjadi berkah bagi kinerja fundamental dan saham 
entitas anak usaha. 
 
Belum genap sepekan 2021 berjalan, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) langsung tancap gas dengan 
menggandeng PT Terregra Asia Energy Tbk. (TGRA) dalam proyek pembangunan tenaga listrik energi baru dan 
terbarukan (EBT) senilai Rp12,5 triliun.  
 
Lingkup kolaborasi WSKT dan TGRA mencakup tujuh proyek pembangkit listrik yang tersebar di dua provinsi. 
Sebanyak lima proyek pembangkit listrik tenaga mikro hidro berlokasi di Sumatra Utara sedangkan dua proyek 
pembangkit listrik tenaga air berada di Nanggroe Aceh Darussalam. 
 
Untuk periode 2021, WSKT membidik kontrak baru Rp31,6 triliun. Nilai itu naik dari realisasi Rp27,1 triliun tahun lalu. 
Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Soewardjono mengatakan akan fokus kepada pasar pasar eksternal untuk 
mengejar target nilai kontrak baru 2021. Artinya, pekerjaan yang dibidik akan berasal dari pemerintah baik APBN 
maupun APBD, BUMN, dan swasta termasuk di luar negeri. 
 
Adapun, perkiraan komposisi proyek baru tahun ini yakni pemerintah 30 persen, BUMN 30 persen, swasta 22 
persen, dan sisanya proyek pengembangan investasi baik di sektor tol maupun non tol. 
 
Terkait dengan pengembangan investasi, WSKT menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) 
Rp10 triliun pada 2021.  
 
SVP Corporate Secretary Waskita Karya Ratna Ningrum mengatakan anggaran capex perseroan tahun ini akan 
digunakan mendanai sejumlah proyek. Sekitar 80 persen atau Rp8 triliun akan dialokasikan untuk menyelesaikan 
ruas tol investasi di bawah PT Waskita Toll Road yang saat ini berada dalam tahap pembangunan. 
“Sekitar 10 persen akan digunakan untuk pengembangan realty, termasuk pembelian land bank, dan pembangunan 
proyek realty yang sedang berjalan,” jelasnya. 
 
Di sisi lain, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) juga tengah menjadi sorotan. Pernyataan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia jelang pergantian tahun 2020 menjadi pemicu. 
 
Bahlil menyebut sebagian proyek pengembangan industri baterai listrik akan berlokasi di PT Kawasan Industri 
Terpadu Batang, Jawa Tengah. Menurutnya, lokasi itu akan menjadi tempat LG Energy Solution untuk 
mengembangkan industri prekusor dan katoda. 
 
PTPP menjadi salah satu pemilik Kawasan Industri Terpadu Batang. Emiten BUMN karya itu menggengam porsi 35 
persen atau setara dengan modal ditempatkan dan disetor Rp17,5 miliar. 
Direktur Utama PP Novel Arsyad menjelaskan bahwa perseroan tengah mempercepat penyelesaian Kawasan 
Industri Terpadu (KIT) Batang. Area seluas 450 hektare ditargetkan siap bertahap pada Desember 2020 dan Januari 
2021. 
 
PTPP menganggarkan belanja modal Rp6,52 triliun periode 2021. Dana itu akan digunakan untuk investasi 
proyek carry over sebesar Rp4,36 triliun dan investasi baru sebesar Rp1,89 triliun.  
 

MEDIA : Bisnis.com SECTION : Market 

TERBIT : Jumat, 8 Januari 2021 AD VALUE : Rp 4.000.000,- 

WAKTU : 12.07 WIB PR VALUE : Rp 12.000.000,- 

JENIS : Online LINK : https://market.bisnis.com/read/2021

0108/192/1340343/emiten-bumn-

karya-ngegas-awal-tahun-wsbp-

hingga-ppro-kecipratan  

https://market.bisnis.com/read/20210108/192/1340343/emiten-bumn-karya-ngegas-awal-tahun-wsbp-hingga-ppro-kecipratan
https://market.bisnis.com/read/20210108/192/1340343/emiten-bumn-karya-ngegas-awal-tahun-wsbp-hingga-ppro-kecipratan
https://market.bisnis.com/read/20210108/192/1340343/emiten-bumn-karya-ngegas-awal-tahun-wsbp-hingga-ppro-kecipratan
https://market.bisnis.com/read/20210108/192/1340343/emiten-bumn-karya-ngegas-awal-tahun-wsbp-hingga-ppro-kecipratan


 

Nilai capex tersebut lebih tinggi 92,89 persen dibandingkan dengan belanja modal PTPP pada tahun ini senilai 
Rp3,38 triliun. Adapun, nilai kontrak baru (NKB) yang dibidik perseroan senilai Rp28 triliun. 
 
Sementara itu, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) melaporkan telah menerima pembayaran ketujuh proyek light 
rapid transit (LRT) Jakarta—Bogor—Depok—Bekasi pada 30 Desember 2020 senilai Rp1,1 triliun termasuk pajak. 
Pembayaran itu diterima dari pemerintah melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero). 
 
Pembayaran itu itu diterima berdasarkan progres pekeraan dari Januari 2020 hingga Juni 2020. Dengan demikian, 
total pembayaran proyek LRT Jabodebek yang telah diterima ADHI senilai Rp13,3 triliun. 
 
ADHI membidik sederet nilai kontrak baru pada 2021. Kenaikan yang dibidik perseroan sekitar 20 persen dari tahun 
lalu menjadi Rp24,69 triliun tahun ini. 
 
Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson mengatakan target kontrak baru menyesuaikan dengan strategi 
perseroan yang ingin menyeimbangkan kontrak baru untuk konstruksi (feeding) dan pendapatan berulang (recurring) 
melalui proyek-proyek pemerintah, BUMN, properti, serta investasi. 
 
“Kami juga ambil komposisi secara berimbang untuk menjaga keluwesan dari strategi pembiayaan kami khususnya 
karena memang tahun depan kami juga akan melakukan aksi-aksi korporasi,” jelasnya. 
 
Entus meyakini masih ada sisa tender proyek yang tidak sempat ditawarkan tahun lalu yang berpotensi masuk ke 
dalam pembukuan Adhi Karya. Salah satunya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
sekitar 2.600 proyek dengan harga ratusan triliun yang akan dilakukan lelang dini. 
 
Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) Mahendra Vijaya mengatakan pihaknya optimistis dengan kinerja perseroan 
pada 2021. Menurutnya, perseroan membidik kontrak baru sampai dengan Rp40 triliun atau naik dua kali lipat dari 
target tahun ini. 
 
Berdasarkan data Bloomberg, harga saham WSKT, PTPP, ADHI, dan WIKA kompak melesat awal 2021. Pergerakan 
emiten bumn karya kompak melejit dua digit dalam sepekan terakhir hingga perdagangan Kamis (7/1/2021). 
 
KATALIS POSITIF 
Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Joshua Michael menilai positif prospek perusahaan kontraktor pada 2021 
seiring dengan kenaikan anggaran infrastruktur dari pemerintah. 
 
Adapun, pemerintah menyiapkan anggaran infrastruktur senilai Rp414 triliun untuk tahun depan, naik 47 persen 
dibandingkan anggaran 2020, untuk mempertahankan tingkat konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi 
pascapandemi. 
 
“Dengan anggaran lebih tinggi dan inisiatif percepatan lelang, kami perkirakan Kementerian PUPR akan memacu 
belanja pada 2021,” tulis Joshua melalui risetnya riset. 
 
Lebih lanjut, pengerjaan proyek yang sempat tertunda pada 2020 akan dilanjutkan pada 2021 juga dapat menopang 
nilai kontrak baru yang diterima oleh BUMN Karya. Peluang itu diprediksi akan mengangkat pendapatan dan laba 
kontraktor pelat merah setelah menyentuh titik terendah pada 2020. 
 
Mirae Asset Sekuritas memproyeksikan nilai kontrak baru secara agregat dari ADHI, PTPP, WIKA, dan WSKT bisa 
tumbuh 20 persen - 25 persen secara tahunan pada 2021 dan nilai order book tumbuh 5 persen - 10 persen. 
Selain optimisme dari sisi anggaran infrastruktur, keberadaan Lembaga Pengelola Investasi (sovereign wealth 
fund/SWF) yang bernama Nusantara Investment Authority (NIA) juga menambah semarak sentimen positif di sektor 
konstruksi. 
“Dengan pembentukan NIA, kami perkirakan bakal ada kejelasan untuk divestasi infrastruktur di masa depan, yang 
akan menguntungkan kontraktor BUMN khususnya WSKT,” tulis Joshua. 
 
Di sisi lain, Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan menjelaskan bahwa saham emiten anak BUMN dari 
sektor konstruksi sangat menarik karena garapan proyek-proyek yang tertunda pada 2020 akan segera dilanjutkan 
pada 2021. 
 
“Sehingga potensi perolehan kontrak baru emiten konstruksi di 2021 akan lebih baik. Kalau perolehan kontrak baru 



 

bisa tinggi berarti kinerja akan kembali bertumbuh,” jelas Dennies. 
Dennies menjagokan saham-saham anak BUMN sektor konstruksi seperti PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP), 
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE), PT Wijaya Karya Beton Tbk. (WTON), PT PP Presisi Tbk. 
(PPRE), dan PT PP Properti Tbk. (PPRO) untuk dikoleksi pada 2021. 
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Pemulung yang Ditemukan Risma Bekerja di Grand Kamala Lagoon 
Uji Sukma Medianti 
 

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI — Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial 
Kemensos, Harry Hikmat mengantar langsung lima orang pemulung yang ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Eks 
Gelandangan dan Pemulung (BRSEGP) Kota Bekasi. Mereka yang terciduk risma sebagai tunawisma di Jakarta 
dipekerjakan anak perusahaan BUMN di Grand Kamala Lagoon, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.  

 

Grand Kamala Lagoon merupakan kawasan bisnis yang dikembangkan oleh PT PP Properti Tbk yang bergerak di 
bidang properti. Direktur Operasional PP Properti, Rudy Harsono, menuturkan, pihaknya siap mempekerjakan para 
pemulung di berbagai divisi. Mereka bisa bekerja di taman dan building management apartement. 

 

“Kami membutuhkan tenaga-tenaga untuk bisa penambahan gardening dan taman-taman kami di kawasan besar ini. 
Bisa juga nanti kita juga butuh untuk building management yang di apartemen, sebagai monitoring kontak listrik, 
cleaning service, jadi kita akan menyesuaikan,” kata Rudy kepada wartawan di Kota Bekasi, Jumat (8/1). 

 

Rudy mengatakan, mereka akan dibayar dengan gaji sesuai upah minimum kota (UMK) Bekasi, yakni sebesar Rp 
4.782.935 per bulan. "Sesuai dengan UMK ya. Kami ikuti standar UMK yang ada di Bekasi,” tuturnya. 

 

Terkait dengan penyaluran pekerjaan buat pemulung, pihaknya mengaku, memang sedang  membutuhkan tenaga 
tambahan. Kemudian, ia mendapatkan informasi dari Kementerian Sosial (Kemensos) bahwa ada warga binaan dan 
diminta untuk memfasilitasi. 

 

“Sekarang kami butuh tenaga dan diinfokan dari kementerian ada binaan yang diminta untuk diakomodasi, selama kita 
bisa membantu, kami akan mengakomodasi apa yang jadi program kementerian,” terang Rudy. 

 

Tri Rismaharini mengatakan, apa yang dilakukan merupakan wujud tanggung jawabnya sebagai manusia. “Jadi, tolong 
mbak, apa ndak bisa kita melihat bahwa kita manusia. Saya manusia apa kalau saya diam saja melihat warga terlantar. 
Gak usah lihat saya sebagai Mensos, tapi sebagai manusia yang punya tanggung jawab kepada Tuhan,” ujarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA : Republika.co.id SECTION : Market 

TERBIT : Sabtu, 9 Januari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 11.32 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://www.republika.co.id/berita/

qmngmi484/pemulung-yang-

ditemukan-risma-bekerja-di-grand-

kamala-lagoon   

https://www.republika.co.id/berita/qmngmi484/pemulung-yang-ditemukan-risma-bekerja-di-grand-kamala-lagoon
https://www.republika.co.id/berita/qmngmi484/pemulung-yang-ditemukan-risma-bekerja-di-grand-kamala-lagoon
https://www.republika.co.id/berita/qmngmi484/pemulung-yang-ditemukan-risma-bekerja-di-grand-kamala-lagoon
https://www.republika.co.id/berita/qmngmi484/pemulung-yang-ditemukan-risma-bekerja-di-grand-kamala-lagoon
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Bukan Omong Kosong Belaka, Janji Manis Risma Langsung Ditepati, 5 Pemulung yang Pernah Ditemui Kini 
Dikasih Kerjaan di Apartemen Milik Anak Usaha BUMN 

Angriawan Cahyo Pawenang 

 

Gridhot.ID - Menteri Sosial Tri Rismaharini memang sedang disoroti akibat aksinya yang langsung menghampiri 
para pemulung di sekitar tempatkerjanya. 

Risma bahkan menjanjikan kehidupan layak bagi para pemulung tersebut. 

Dikutip Gridhot dari Kompas.com, janji Risma kini mulai ditepati. 

Mantan Wali Kota Surabaya tersebut diketahui telah memberikan pekerjaanbagi 5 pemulung yang pernah ditemuinya. 

Bahkan kelimanya dipekerjakan di apartemen Grand Kamala Lagoon yang dikelola PT PP Properti Tbk. 

PT PP Properti Tbk sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara. 

"Hari ini kami mengantar lima orang pemulung yang siap bekerja dan mengajukan diri ikut bekerja. Kami beri akses 
pekerjaan kepada lima pemulung yang kami temukan di berbagai lokasi kemarin," kata Risma dalam keterangan pers, 
Jumat (8/1/2021). 

Lima pemulung itu adalah M Faisal (49), Roni Adnan (35), Muhammad Rohim (37), Firman Utina (15), dan Irman 
Yudha (49). 

Mayoritas dari mereka hanya mengenyam pendidikan SD sampai SMA. 

Mereka nantinya diberikan pekerjaan sesuai pendidikan dan pelatihan terakhir mereka. 

Sebelumnya memang kelima pemulung tersebut telah mendapatkan pelatihan di Balai Rehabilitasi Pangudi Luhur. 

Keahlian untuk jadi monteri, bercocok tanam, membuat pupuk, dan sebagainya telah mereka pelajari di balai. 

Dengan modal itu, Risma berharap PMKS yang dibina bisa mencari pekerjaan. 

Di saat yang sama, Direktur Operasi I PT PP Tbk Rudy Harsono mendukung upaya yang dilakukan Risma. 

MEDIA : Hot.grid.id SECTION : Market 

TERBIT : Sabtu, 9 Januari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 13.42 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://hot.grid.id/read/182502856/b

ukan-omong-kosong-belaka-janji-

manis-risma-langsung-ditepati-5-

pemulung-yang-pernah-ditemui-kini-

dikasih-kerjaan-di-apartemen-milik-

anak-usaha-bumn?page=all  

https://hot.grid.id/tag/tri-rismaharini
https://hot.grid.id/tag/pemulung
https://hot.grid.id/tag/tempat
https://hot.grid.id/tag/risma
https://hot.grid.id/tag/pemulung
https://hot.grid.id/tag/janji
https://hot.grid.id/tag/risma
https://hot.grid.id/tag/pekerjaan
https://hot.grid.id/tag/pemulung
https://hot.grid.id/read/182502856/bukan-omong-kosong-belaka-janji-manis-risma-langsung-ditepati-5-pemulung-yang-pernah-ditemui-kini-dikasih-kerjaan-di-apartemen-milik-anak-usaha-bumn?page=all
https://hot.grid.id/read/182502856/bukan-omong-kosong-belaka-janji-manis-risma-langsung-ditepati-5-pemulung-yang-pernah-ditemui-kini-dikasih-kerjaan-di-apartemen-milik-anak-usaha-bumn?page=all
https://hot.grid.id/read/182502856/bukan-omong-kosong-belaka-janji-manis-risma-langsung-ditepati-5-pemulung-yang-pernah-ditemui-kini-dikasih-kerjaan-di-apartemen-milik-anak-usaha-bumn?page=all
https://hot.grid.id/read/182502856/bukan-omong-kosong-belaka-janji-manis-risma-langsung-ditepati-5-pemulung-yang-pernah-ditemui-kini-dikasih-kerjaan-di-apartemen-milik-anak-usaha-bumn?page=all
https://hot.grid.id/read/182502856/bukan-omong-kosong-belaka-janji-manis-risma-langsung-ditepati-5-pemulung-yang-pernah-ditemui-kini-dikasih-kerjaan-di-apartemen-milik-anak-usaha-bumn?page=all
https://hot.grid.id/read/182502856/bukan-omong-kosong-belaka-janji-manis-risma-langsung-ditepati-5-pemulung-yang-pernah-ditemui-kini-dikasih-kerjaan-di-apartemen-milik-anak-usaha-bumn?page=all


 

Nantinya, kelima pemulung ini akan ditempatkan di bagian pengawasan beberapa tempat di lingkungan gedung dan 
petugas kebersihan. 

Risma memang terkenal sebagai sosok petinggi yang humanis. 

Semenjak bekerja di Jakarta dirinya seringkali blusukan ke beberapa tempat untuk menemui warga secara langsung. 

Namun dari aksinya, sempat dilaporkan Jakarta mulai banyak gelandangan yang tiba-tiba bermunculan. 

Dikutip Gridhot dari Kontan, Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Ngapuli Parangin-angin menyebut tunawisma 
makin marak ditemukan setelah Menteri Sosial Tri Rismaharini beberapa kali melakukan blusukan di jalanan ibu kota. 

"Karena beberapa kali Bu Mensos menginfokan dan akan menjanjikan kepada masyarakat marjinal akan diberikan 
pekerjaan, diberikan rumah, dan ini agak curiga apakah informasi seperti itu orang yang dari luar Jakarta pada datang 
ke Jakarta," kata Ngapuli saat dihubungi, Rabu (6/1/2021). 

Pihaknya juga sudah menjaring para tunawisma di wilayahnya dan membawanya ke GOR Tanah Abang. 

"Kalau memang betul mereka gelandangan akan kita bawa ke panti, kita bina, beri pelatihan dan selama ini kita seperti 
itu," ujar dia. 

Pihaknya akan terus memastikan para gelandangan yang tertangkap memang benar-benar tidak 
mempunyai tempat tinggal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hot.grid.id/tag/tempat


 

MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 
 

 
Okupansi Mal di Surabaya Bakal Makin Tertekan 
Peni Widarti 
 
Pada 2020, terdapat pasokan ruang ritel baru dari 2 proyek yakni Lagoon Avenue Sungkono (Laves) milik PP 
Properti, dan Pakuwon City Mall - East Coast Center 2. Dengan begitu, total pasokan ruang mal di Surabaya hingga 
2020 telah mencapai 1,2 juta m2. 
 
 Bisnis.com, SURABAYA - Tingkat okupansi mal atau pusat perbelanjaan di Surabaya tahun ini diprediksi masih 
akan tertekan akibat bertambahnya pasokan ruang ritel baru 2021 - 2022 serta imbas dari pandemi Covid-19. 
 
Senior Associate Director Research Colliers International Ferry Salanto mengatakan pada tahun lalu saja, tingkat 
hunian pusat perbelanjaan di Surabaya mengalami penurunan 2 persen sehingga okupansinya menjadi 75 persen. 
“Meski pembatasan sosial saat itu sudah lebih longgar 6 bulan, tapi protokol kesehatan dan pembatasan jam 
operasional masih diberlakukan, lalu imbas pandemi dan Pasok baru ini membuat rata-rata tingkat hunian turun 2 
persen jika dibandingkan 2019,” jelasnya, Jumat (8/1/2021). 
 
Dia mengatakan pada 2020, terdapat pasokan ruang ritel baru dari 2 proyek yakni Lagoon Avenue Sungkono 
(Laves) milik PP Properti, dan Pakuwon City Mall - East Coast Center 2. Dengan begitu, total pasokan ruang mal di 
Surabaya hingga 2020 telah mencapai 1,2 juta m2. 
 
“Meski pandemi, saat ini pun masih terdapat 5 proyek pusat perbelanjaan yang sedang dalam tahap konstruksi. 
Diperkirakan 5 pusat perbelanjaan ini akan menambah total pasokan hingga 110.000 m2 hingga 2022,” jelasnya. 
Ferry menambahkan wilayah Surabaya Barat - Selatan nantinya masih akan menjadi kontributor pemasok ruang ritel 
baru di Surabaya. Kondisi ini sejalan dengan pengembangan tempat tinggal dan kemudahan aksesibilitas yang 
menjadi daya tarik pengembangan mal. 
 
Namun begitu, kondisi yang perlu menjadi perhatian para pengelola mal yakni strategi tarif sewa maupun biaya 
service charge yang dibebankan kepada para tenant. Tahun lalu, pengelola mal masih menahan biaya pemeliharaan 
guna menjaga tenant tetap bertahan di tengah pandemi. 
 
“Namun ini beberapa pengelola mulai mengatur kembali tarif komposisi penyewa,” imbuhnya. 
Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jatim, Sutandi Purnomosidi mengatakan meski pandemi 
pengelola mal sangat optimistis dengan kondisi pasar dan daya beli masyarakat sehingga tidak ragu untuk 
berinvestasi dalam pengembangan mal baru. 
 
“Melihat masih besarnya potensi kunjungan mal dan ritel, kami optimistis membuka mal baru di wilayah Surabaya 
Timur untuk melengkapi kawasan Superblok Pakuwon City. 
 
Bukan hanya pengelola mal, tetapi juga para tenant punya keyakinan ekspansi untuk menggerakkan kembali 
ekonomi,” katanya. 
Hanya saja, saat ini aturan pembatasan sosial di wilayah Jawa - Bali yang rencananya dilakukan 11 Januari 
mendatang dinilai sangat memberatkan. Pasalnya, saat pemberlakukan PSBB 2020, tingkat kunjungan drop sampai 
ke angka 10 persen, dan kini sudah membaik menjadi 70 persen. 
 

MEDIA : Bisnis.com SECTION : Bisnis Jatim 

TERBIT : Sabtu, 9 Januari 2021 AD VALUE : Rp 4.000.000,- 

WAKTU : 18.51 WIB PR VALUE : Rp 12.000.000,- 

JENIS : Online LINK : https://surabaya.bisnis.com/read/20

210109/532/1340785/okupansi-mal-

di-surabaya-bakal-makin-tertekan  

https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAWGW1tbW251bGwsWzIxXV0sW251bGwsImh0dHBzOi8vZ29vZ2xlYWRzLmcuZG91YmxlY2xpY2submV0L3BhZ2VhZC9jb252ZXJzaW9uLz9haT1DODcxaDhBVDhYOXlHSk5TenJRSFM1cUx3Qi1mcGlPWmdwWU9OOWJNTTI5a2VFQUVnOU92MksyRHAydUdEM0EyZ0FkdlN0OUlEeUFFR3FRTEdPWE1xSzV2VFBlQUNBS2dEQWNnRG13U3FCTEVDVDlDcS1xbERDcTZEN2Y3bWdXZEhISjUxNU5OelJjX01KcWNGOURvdUVMRm5hVWFvakNXX0ZBZFZzLWtrbU1iWWE4bjlURVRVZG9NajI0eVIzellnemVYSTh5YzhDNkNQclRQMHRpTkItc3U5WjJ0c1NxVVFlbVF6LVB4R2dycGRNakJvcDFEeW5wcE9RY1FxTEc3UFd3RFk1MXNrYncwTktsemN0bEJPWjF1Wm54b1AyTXRFdUFGSGFjaVdWWGJhRFowLV9DWW1yZVB2WEo2bmJtODFZN0E4ZVI3aGtheVVSaHVXbk11ZUtsaS1MbUNUbGoyUXNGTU1CUThXVDdTbm9mOG9UaUpjNzZCTlNsLXNlVGxERFFzeU14MmVUSGdXVXNtWkFYcW1wbjl4eHlZanBJX1dsQmdLQVFuYzBkZ1BIZGU5dGhoTXFnRm5odWdMVTNDNU9ack9DaXNNd0piUzZkdC1yeEpsZEpqU3BmQnZjUFZyeE1oblJVb2F1NVlucnVoR2lKck5xOUdzQnU3UTVqaTZOemZBQkpuYWlxS01BLUFFQWFBR040QUhqYTNJTGFnSDFja2JxQWZ3MlJ1b0JfTFpHNmdIbEppeEFxZ0hwZDhicUFlT3podW9CNVBZRzZnSHVnYW9CLTZXc1FLb0I2YS1HNmdIN05VYnFBZnowUnVvQi16Vkc2Z0hsdGdiMkFjQjBnZ0pDSURoZ0VBUUFSZ2Q4Z2diWVdSNExYTjFZbk41YmkwNE5EZ3hPREl4T0RnNE5qa3dOREl5c1FsbHRzZFQtNDB4RTRBS0E1Z0xBY2dMQWJnTUFkZ1REWWdVQkFcdTAwMjZzaWdoPThDMGNMOTVFRFZvXHUwMDI2Y2lkPUNBUVNQd0NOSXJMTVZaaGpqc0U3QmVFb1EtREhESUVibVo5al8xT2FvZmgyS1ZJQ0VFbEhhUFBKTHRxNUdTYTFhNk1mM1dxeXVkd2owWjNlZVFDb1drd0didyIsW251bGwsbnVsbCxudWxsLCJodHRwczovL2Rpc3BsYXlhZHMtZm9ybWF0cy5nb29nbGV1c2VyY29udGVudC5jb20vYWRzL3ByZXZpZXcvY29udGVudC5qcz9jbGllbnQ9d3RhXHUwMDI2b2JmdXNjYXRlZEN1c3RvbWVySWQ9NjI2MjU0NzEwOVx1MDAyNmNyZWF0aXZlSWQ9NDY1NzM2MzA1NTg1XHUwMDI2dmVyc2lvbklkPTRcdTAwMjZhZEdyb3VwQ3JlYXRpdmVJZD00MjYyNTI2NDg4NjlcdTAwMjZodG1sUGFyZW50SWQ9cHJldi0wXHUwMDI2aGVpZ2h0PTI4MFx1MDAyNndpZHRoPTMzNlx1MDAyNnNpZz1BQ2lWQl94VFFMTVhRZEwxQWJha21JbnYyY1NoeHdQQ1Z3Il0sbnVsbCxudWxsLDEsImJyVGxIVUlHQjgwSXBZT045Yk1NRUpHVnN2c21HTTJkd1M0aUNtRmtaWFl1WTI4dWFXUXlDQWdGRXhpZzhBd1VRaGRqWVMxd2RXSXRNVGN6T0RJNE5ESXhOVFkwTVRVeU1VZ0ZXRGRnN0FOd0FhZ0JBUSIsIjEwNDU5MzE4OTI5Il1dXSxbMSwxLDFdXVMXuWlTAIWMRueXAtLcZlZax7rwaMIvZEnO0nlMoMr4MPBYvDeNoYq_GSI5JI2yFKGMe55Adt0Z_-7bBbjDP1sMtyly8tmArmoX_8_Ch6BKHpuzXC8Q09cUWGPTcljC6RBuJVP0f3M
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAWGW1tbW251bGwsWzIxXV0sW251bGwsImh0dHBzOi8vZ29vZ2xlYWRzLmcuZG91YmxlY2xpY2submV0L3BhZ2VhZC9jb252ZXJzaW9uLz9haT1DODcxaDhBVDhYOXlHSk5TenJRSFM1cUx3Qi1mcGlPWmdwWU9OOWJNTTI5a2VFQUVnOU92MksyRHAydUdEM0EyZ0FkdlN0OUlEeUFFR3FRTEdPWE1xSzV2VFBlQUNBS2dEQWNnRG13U3FCTEVDVDlDcS1xbERDcTZEN2Y3bWdXZEhISjUxNU5OelJjX01KcWNGOURvdUVMRm5hVWFvakNXX0ZBZFZzLWtrbU1iWWE4bjlURVRVZG9NajI0eVIzellnemVYSTh5YzhDNkNQclRQMHRpTkItc3U5WjJ0c1NxVVFlbVF6LVB4R2dycGRNakJvcDFEeW5wcE9RY1FxTEc3UFd3RFk1MXNrYncwTktsemN0bEJPWjF1Wm54b1AyTXRFdUFGSGFjaVdWWGJhRFowLV9DWW1yZVB2WEo2bmJtODFZN0E4ZVI3aGtheVVSaHVXbk11ZUtsaS1MbUNUbGoyUXNGTU1CUThXVDdTbm9mOG9UaUpjNzZCTlNsLXNlVGxERFFzeU14MmVUSGdXVXNtWkFYcW1wbjl4eHlZanBJX1dsQmdLQVFuYzBkZ1BIZGU5dGhoTXFnRm5odWdMVTNDNU9ack9DaXNNd0piUzZkdC1yeEpsZEpqU3BmQnZjUFZyeE1oblJVb2F1NVlucnVoR2lKck5xOUdzQnU3UTVqaTZOemZBQkpuYWlxS01BLUFFQWFBR040QUhqYTNJTGFnSDFja2JxQWZ3MlJ1b0JfTFpHNmdIbEppeEFxZ0hwZDhicUFlT3podW9CNVBZRzZnSHVnYW9CLTZXc1FLb0I2YS1HNmdIN05VYnFBZnowUnVvQi16Vkc2Z0hsdGdiMkFjQjBnZ0pDSURoZ0VBUUFSZ2Q4Z2diWVdSNExYTjFZbk41YmkwNE5EZ3hPREl4T0RnNE5qa3dOREl5c1FsbHRzZFQtNDB4RTRBS0E1Z0xBY2dMQWJnTUFkZ1REWWdVQkFcdTAwMjZzaWdoPThDMGNMOTVFRFZvXHUwMDI2Y2lkPUNBUVNQd0NOSXJMTVZaaGpqc0U3QmVFb1EtREhESUVibVo5al8xT2FvZmgyS1ZJQ0VFbEhhUFBKTHRxNUdTYTFhNk1mM1dxeXVkd2owWjNlZVFDb1drd0didyIsW251bGwsbnVsbCxudWxsLCJodHRwczovL2Rpc3BsYXlhZHMtZm9ybWF0cy5nb29nbGV1c2VyY29udGVudC5jb20vYWRzL3ByZXZpZXcvY29udGVudC5qcz9jbGllbnQ9d3RhXHUwMDI2b2JmdXNjYXRlZEN1c3RvbWVySWQ9NjI2MjU0NzEwOVx1MDAyNmNyZWF0aXZlSWQ9NDY1NzM2MzA1NTg1XHUwMDI2dmVyc2lvbklkPTRcdTAwMjZhZEdyb3VwQ3JlYXRpdmVJZD00MjYyNTI2NDg4NjlcdTAwMjZodG1sUGFyZW50SWQ9cHJldi0wXHUwMDI2aGVpZ2h0PTI4MFx1MDAyNndpZHRoPTMzNlx1MDAyNnNpZz1BQ2lWQl94VFFMTVhRZEwxQWJha21JbnYyY1NoeHdQQ1Z3Il0sbnVsbCxudWxsLDEsImJyVGxIVUlHQjgwSXBZT045Yk1NRUpHVnN2c21HTTJkd1M0aUNtRmtaWFl1WTI4dWFXUXlDQWdGRXhpZzhBd1VRaGRqWVMxd2RXSXRNVGN6T0RJNE5ESXhOVFkwTVRVeU1VZ0ZXRGRnN0FOd0FhZ0JBUSIsIjEwNDU5MzE4OTI5Il1dXSxbMSwxLDFdXVMXuWlTAIWMRueXAtLcZlZax7rwaMIvZEnO0nlMoMr4MPBYvDeNoYq_GSI5JI2yFKGMe55Adt0Z_-7bBbjDP1sMtyly8tmArmoX_8_Ch6BKHpuzXC8Q09cUWGPTcljC6RBuJVP0f3M
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Pembatasan tersebut, katanya, akan kembali menghambat laju ekonomi Jatim yang mulai bergeliat. Bahkan, 
kebijakan yang diambil rata seluruh Jatim, padahal untuk wilayah Surabaya dan Malang sendiri saat ini sudah bukan 
daerah zona merah. 
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