
 

Media Coverage PT PP Properti Tbk (PPRO) 

Media Article     

No Date Media Type Headline Issue 

1 1 Feb 21 Kontan.com Online Siapkan capex Rp 430 miliar, PP Properti 

(PPRO) dapat pinjaman dari induk usaha 

Capex dan Target 

2 1 Feb 21 Kontan.com Online Emiten properti naikkan target marketing 

sales 2021 

Capex dan Target 

3 2 Feb 21 Kontan E-Paper Emiten Properti Optimistis di 2021 Capex dan Target 

4 2 Feb 21 Kontan.com Online Anggarkan Rp 430 miliar, ini penggunaan 

capex PP Properti (PTPP) untuk tahun ini 

Capex dan Target 

5 2 Feb 21 Kontan.com Online Mengintip target marketing sales emiten 

properti tahun 2021 

Capex dan Target 

6 3 Feb 21 Bisnis E-Paper Okupansi Hotel Turun Perkembangan Properti 

7 3 Feb 21 Investor Daily E-Paper Butuh Sinkronasi Aturan Properti Perkembangan Properti 

8 3 Feb 21 Idxchannel.com Online PP Properti Turunkan Target Penjualan 

Hanya Rp1,7 T di 2021 

Capex dan Target 

9 4 Feb 21 Investor Daily E-Paper REI Optimistis Investasi Properti Bangkit Perkembangan Properti 

10 4 Feb 21 Sinarharapan.co Online PP Properti Bidik Penjualan Rp 1,38 Triliun Event : Diskusi Virtual 

11 4 Feb 21 Akurat.co Online Bidik Marketing Sales Rp1,38 Triliun, PP 

Properti Siapkan 2 Strategi 

Event : Diskusi Virtual 

12 4 Feb 21 Industry.co.id Online Topang Kinerja Tahun 2021 dengan 

Ragam Jurus, PP Properti Siapkan Capex 

Sekitar Rp 438 Miliar 

Event : Diskusi Virtual 

13 4 Feb 21 Indoposonline.id Online Hadapi Pandemi, PP Properti Siapkan 

Strategi Berlanjutan 

Event : Diskusi Virtual 

14 4 Feb 21 Infobanknews.id Online PP Properti Bidik Marketing Sales Rp 13,8 

Triliun di 2021 

Event : Diskusi Virtual 

15 4 Feb 21 Infomoneter.co Online Hadapi 2021, PP Properti siapkan Strategi 

keberlanjutan 

Event : Diskusi Virtual 

16 4 Feb 21 Sindonews.com Online PPRO Bidik Marketing Sales Rp1,38 Triliun 

Melalui Tiga Lini Bisnis 

Event : Diskusi Virtual 

17 4 Feb 21 Suaramerdekajkt.com Online Hadapi 2021, PP Properti siapkan Strategi 

keberlanjutan 

Event : Diskusi Virtual 

18 4 Feb 21 Investor.id Online PP Properti Siapkan Capex Rp 438 Miliar Event : Diskusi Virtual 

19 4 Feb 21 Beritasatu.com Online PP Properti Anggarkan Capex Rp 438 

Miliar 

Event : Diskusi Virtual 

20 4 Feb 21 Emitennews.com Online Siapkan Capex Rp 438 Miliar, PP Properti 

(PPRO) Bidik Marketing Sales Rp1,38 

Triliun Tahun Ini 

Event : Diskusi Virtual 

21 4 Feb 21 Inilah.com Online Tahun Kerbau Logam, Tahun Kebangkitan 

PP Properti 

Event : Diskusi Virtual 

22 4 Feb 21 Indopremier.com Online Siapkan Capex Rp438 Miliar, PPRO Bidik 

Marketing Sales Sebesar Rp1,38 Triliun 

Event : Diskusi Virtual 

23 4 Feb 21 Kabarproperti.id Online Bidik Marketing Sales Rp1,38 Triliun di 

2021, PP Properti Jalankan Dua Strategi 

Event : Diskusi Virtual 

24 4 Feb 21 Indonesiahousing.co Online Properti Mulai Menggeliat, Begini Jurus PP 

Properti Menyosong Pasca Pandemi 

Event : Diskusi Virtual 

25 4 Feb 21 JawaPos.com Online PP Properti Incar Marketing Sales Rp 1,38 

Triliun Tahun 2021 

Event : Diskusi Virtual 



 

26 4 Feb 21 Medcom.id Online Strategi PP Properti Antisipasi Bisnis di 

Masa Pandemi 

Event : Diskusi Virtual 

27 4 Feb 21 Jpnn.com Online Seperti ini Strategi PP Properti Hadapi 

2021 

Event : Diskusi Virtual 

28 4 Feb 21 Realestat.id Online Terapkan Dua Strategi, PP Properti: 2021 

Adalah Tahun Kebangkitan! 

Event : Diskusi Virtual 

29 4 Feb 21 Antaranews.com Online PP Properti Optimistis Aktivitas Bisnis 

Membaik Seiring Adanya Vaksin 

Event : Diskusi Virtual 

30 4 Feb 21 Liputan6.com Online Bidik Marketing Sales Rp 1,38 Triliun, Apa 

Saja Fokus PP Properti pada 2021? 

Event : Diskusi Virtual 

32 4 Feb 21 Liputan6.com Online PP Properti Alokasikan Belanja Modal Rp 

438 Miliar pada 2021 

Event : Diskusi Virtual 

32 4 Feb 21 Koridor.online Online Bidik Penjualan Rp 1,38 T, PP Properti 

Siapkan Strategi Keberlanjutan 

Event : Diskusi Virtual 

33 4 Feb 21 Pasardana.id Online PPRO Bidik Marketing Sales Rp1,38 Triliun 

di 2021 

Event : Diskusi Virtual 

34 4 Feb 21 Alinea.id Online PP Properti bidik marketing sales Rp1,38 

triliun tahun ini 

Event : Diskusi Virtual 

35 4 Feb 21 Kumparan.com Online Jelang MotoGP Mandalika, PP Properti 

Siap Operasikan Hotel di Lombok 

Event : Diskusi Virtual 

36 4 Feb 21 Topbusiness.id Online Optimistis 2021 Membaik, PPRO 

Targetkan Marketing Sales Rp1,38 T 

Event : Diskusi Virtual 

37 4 Feb 21 Kumparanbisnis.com Online Bidik Penjualan Rp 1,38 T di 2021, Apa 

yang Mau Dilakukan PT PP Properti? 

Event : Diskusi Virtual 

38 4 Feb 21 Kontan.com Online PP Properti siapkan dua strategi untuk 

mengarungi bisnis di tahun 2021 

Event : Diskusi Virtual 

39 4 Feb 21 Neraca.co.id Online PP Properti Bidik Penjualan Rp 1,38 Triliun Event : Diskusi Virtual 

40 4 Feb 21 Bisnis.com Online Proyek Rumah Tapak Salah Satu Andalan 

PT PP Properti 

Event : Diskusi Virtual 

41 4 Feb 21 Bisnis.com Online PT PP Properti Bersiap Garap 3 Lini Bisnis 

Sepanjang 2021 

Event : Diskusi Virtual 

42 4 Feb 21 Swa.co.id Online PPRO Segera Menggulirkan Strategi Bisnis 

Berkelanjutan 

Event : Diskusi Virtual 

43 4 Feb 21 Industri.co,id Online PP Properti Anggarkan Belanja Modal 

Rp438 Miliar untuk 2021 

Event : Diskusi Virtual 

44 4 Feb 21 Beritamoneter.com Online Niat Bayar Utang ke BBTN, PPRO Rilis 

Obligasi Rp300 Miliar 

Obligasi 

45 4 Feb 21 Cnbcindonesia.com Online PPRO Tunda Penerbitan Obligasi Rp 300 

M, Ada Apa? 

 

Obligasi 

46 4 Feb 21 Kontan.com Online PP Properti distribusikan obligasi 

berkelanjutan II tahap II 2021 pada Jumat 

(5/2) 

Obligasi 

47 5 Feb 21 Investor Daily E-Paper 12 BUMN dan Anak Usaha Siap IPO Perkembangan BUMN 

48 5 Feb 21 Kontan E-Paper IPO Korporasi Plat Merah Akan Meriah 

Lagi 

Perkembangan BUMN 

49 5 Feb 21 Bisnis E-Paper Gerbing IPO Pelat Merah Perkembangan BUMN 

50 5 Feb 21 Investor Daily E-Paper PP Properti Siapkan Strategi Berkelanjutan Event : Diskusi Virtual 

51 5 Feb 21 Kontan E-Paper Ini Strategi PP Properti di Tengah Pandemi 

Korona 

Event : Diskusi Virtual 



 

52 5 Feb 21 Kontan.com Online Dua strategi ini sedang disiapkan PP 

Properti untuk mengarungi bisnis tahun 

2021 

Event : Diskusi Virtual 

53 5 Feb 21 Republika.co.id Online PP Properti Targetkan Penjualan Rp 1,38 

Triliun 

Event : Diskusi Virtual 

54 5 Feb 21 Cnbcindonesia.com Online Simak 7 Kabar Pasar Ini, Sambil Tunggu 

Rilis PDB RI 

Obligasi 

55 8 Feb 21 Investor Daily E-Paper Vaksin Sinovac Disetujui Untuk 

Penggunaan Umum 

Perkembangan Covid-19 

56 8 Feb 21 Bisnis E-Paper Vaksin Sinovac Bisa Digunakan untuk 

Lansia 

Perkembangan Covid-19 

57 8 Feb 21 Kontan E-Paper Bisnis Perhotelan Digelayuti Risiko Hutang Perkembangan Properti 

58 8 Feb 21 Investor Daily E-Paper Anak Usaha BUMN Menggenjot Penjualan Perkembangan Properti 

59 8 Feb 21 Bisnis.com Online Sempat Tertunda, PP Properti (PPRO) Siap 

Rilis Obligasi Rp300 Miliar 

Obligasi 

60 8 Feb 21 Beritamoneter.com Online Butuh Dana Bayar Utang ke BBTN, Hari Ini 

PPRO Catatkan Obligasi di BEI 

Obligasi 

61 8 Feb 21 Investor.id Online Pemerintah Harus Tambah Anggaran 

Infrastruktur 

Saham 

62 8 Feb 21 Wartaekonomi.id Online Bak Kena Cambuk, Saham BUMN Karya 

Beserta Anak-anak Usaha Lari Kencang 

Tau SWF Banjir Peminat 

Saham 

63 9 Feb 21 Kontan E-Paper Tahun 2021 Saatnya Investasi Properti, 

Cek KPR yang Tepat untuk Wujudkan 

Impianmu 

Promo Properti 

64 9 Feb 21 Neraca.co.id Online PP Properti Terbitkan Obligasi Rp 300 

Miliar 

Obligasi 

65 10 Feb 21 Bisnis E-Paper Celah Ekspansi Properti Perkembangan Properti 

66 10 Feb 21 Bisnis E-Paper Rumah Subsidi Tak Beri Janji Perkembangan Properti 

67 10 Feb 21 Investor Daily E-Paper Stimulus Perizinan Gairahkan Properti 

Jakarta 

Perkembangan Properti 

68 10 Feb 21 Bisnis E-Paper Jeli Koleksi Saham Properti Saham 

69 11 Feb 21 Investor Daily E-Paper Pemulihan Investasi Hotel Pertengahan 

2022 

Perkembangan Properti 

70 11 Feb 21 Bisnis Indonesia E-Paper Geliat Properti di Tengah Pandemi Perkembangan Properti 

71 12 Feb 21 Kompas.com Online Sepekan, BEI Catat Penurunan Rata-rata 

Frekuensi Harian 10,92 Persen 

Obligasi PPRO 

72 13 Feb 21 Bisnis E-Paper Produksi Vaksin Merah Putih Mundur Perkembangan Covid-19 

73 13 Feb 21 Investor Daily E-Paper Angin Segar Berembus di Bisnis Properti 

Jakarta 

Perkembangan Properti 

74 13 Feb 21 Bisnis E-Paper PRIME PARK HOTEL & CONVENTION 

Pekanbaru Hadirkan Paket Valentine 

Produk PPRO 

75 14 Feb 21 Liputan6.com Online Obligasi Tercatat di BEI Capai Rp 4,38 

Triliun hingga Februari 2021 

Obligasi 

75 15 Feb 21 Investor Daily E-Paper REI Garda Terdepan Pemulihan Ekonomi Perkembangan Properti 

77 15 Feb 21 Investor Daily E-Paper Pengembang Aktif Merangsek Rumah 

Tapak 

Perkembangan Properti 

78 16 Feb 21 Investor Daily E-Paper Kuota Rumah Subsidi Diusulkan 600 Ribu 

Unit 

Promo Properti 

79 16 Feb 21 Neraca.co.id Online Top Nih! Saham Properti Ngamuk 

Kemarin, Hari Ini Gimana?  

Saham 



 

80 17 Feb 21 Kontan E-Paper WHO Berikan Izin Vaksin Astra Zeneca Perkembangan Covid-19 

81 17 Feb 21 Investor Daily E-Paper Pertumbuhan Penjualan Residensial Turun Perkembangan Properti 

82 17 Feb 21 Kontan.co.id Online Ultah ke-276, Inilah daftar wisata sejarah 

dan budaya di Kota Solo 

 

Perkembangan Properti 

83 18 Feb 21 Investor Daily E-Paper Presiden: Vaksinasi Mandiri Dilaksanakan 

Awal Maret 

Perkembangan Properti 

84 18 Feb 21 Investor Daily E-Paper 2021, Pembiayaan Perumahan Tapera Rp 

4,5 T 

Perkembangan Properti 

85 18 Feb 21 Bisnis.com Online Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Pusat 
Kewirausahaan bagi Eks Pemulung dan 

Tunawisma 

Info PPRO 

86 18 Feb 21 Cnbcindonesia.com Online Bunga Acuan BI Turun & DP KPR 0%, 
Saham Properti Terbang 

Perkembangan Bunga BI 

87 18 Feb 21 Analisnwes.com Online Wakil Presiden RI Resmikan Sentra 
Kreasi Atensi di Depsos Kota Bekasi 

Perkembangan Bunga BI 

88 19 Feb 21 Bisnis E-Paper Mafia Tanah Resahkan Developer Perkembangan Properti 

89 19 Feb 21 Bisnis E-Paper Pelonggaran LTV: Pemanis Sektor Properti DP 0% 

90 19 Feb 21 Investor Daily E-Paper Suku Bunga Acuan 3,5% Terendah Dalam 

Sejarah 

DP 0% 

91 19 Feb 21 Kontan E-Paper Uang Muka 0% Bisa Mengerek Bisnis 

Properti 

DP 0% 

92 19 Feb 21 Kontan E-Paper Menanti Pengunjung Mal Ramai Lagi Perkembangan Properti 

93 19 Feb 21 cnbcindonesia.com Online Ashoy! Saham-saham Properti Ngamuk 
Efek DP Rumah 0% 

 

Saham 

94 19 Feb 21 jawapos.com Online Kemensos Bangun Rusunawa untuk Eks 
Pemulung-Tunawisma 

Berita PPRO 

95 19 Feb 21 metropolitan.id Online Wapres Resmikan Program Atensi di 
Bekasi, Pelatihan untuk Mantan 

Pemulung sebelum Disalurkan ke 
Perusahaan 

Berita PPRO 

96 20 Feb 21 Bisnis E-Paper Momentum Bank Pompa Kredit Perkembangan Properti 

97 20 Feb 21 Bisnis E-Paper Saham Properti dan Otomotif Peroleh 

Berkah 

Perkembangan Properti 

98 20 Feb 21 Kontan E-Paper Kesempatan Melirik Properti Perkembangan Properti 

99 20 Feb 21 Kontan E-Paper DP Nol Persen, Bank Selektif Salurkan KPR Perkembangan Properti 

100 20 Feb 21 Investor Daily E-Paper Pentingnya Rumah Sehat di Tengah 

Pandemi 

Perkembangan Properti 

101 22 Feb 21 Investor Daily E-Paper Pengembang Berharap Dukungan 

Perbankan 

Perkembangan Properti 

102 22 Feb 21 Kontan E-Paper Bisa Berikan DP 0%, Bank Pilih Selektif 

dalam KPR 

Perkembangan Properti 

103 22 Feb 21 Kontan E-Paper Pondasi Properti Lebih Kokoh, Ini Pilihan 

Sahamnya 

Perkembangan Saham 

104 23 Feb 21 Investor Daily E-Paper Kuota Rumah Subsidi Diusulkan 600 Ribu 

Unit 

Promo Properti 

105 23 Feb 21 Neraca.co.id Online Top Nih! Saham Properti Ngamuk 

Kemarin, Hari Ini Gimana?  

Saham 

106 24 Feb 21 Investor Daily E-Paper Pandemi Cuatkan Tren Hunian Baru Perkembangan Properti 

107 24 Feb 21 Investor Daily E-Paper Koridor Timur Jakarta Sangat Potensial Perkembangan Properti 



 

108 25 Feb 21 Kontan E-Paper Realisasi Bisnis Properti Global Beragam Pekembangan Properti 

109 25 Feb 21 Kontan E-Paper Membangkitkan MInat Beli Properti Pekembangan Properti 

110 25 Feb 21 Bisnis E-Paper KPR Mulai Merekah Pekembangan Properti 

111 25 Feb 21 Bisnis E-Paper Hunian Jadi Buruan Pekembangan Properti 

112 25 Feb 21 Neraca E-Paper PP Properti Luncurkan Rumah Tapak di 

Cibubur 

Launching Permata Puri 

Cibubur 

113 25 Feb 21 Sindo E-Paper PPRO Berharap Kebijakan BI Jadi Stimulus 

Dorong Penjualan 

Launching Permata Puri 

Cibubur 

114 25 Feb 21 Koran Jakarta E-Paper PPRO Respons Cepat Relaksasi Bank 

Sentral 

Launching Permata Puri 

Cibubur 

115 25 Feb 21 Investor.id Onlne PP Properti Luncurkan Rumah Tapak 

Permata Puri Cibubur 

Launching Permata Puri 

Cibubur 

116 25 Feb 21 Beritasatu.id Online Rilis Proyek Baru, PP Properti Gercep 

Sambut Pelonggaran Uang Muka 

Launching Permata Puri 

Cibubur 

117 25 Feb 21 Industry.co.id Online Tanggapi Kebijakan BI, PP Properti 

Luncurkan Rumah Tapak Baru di Cibubur 

Launching Permata Puri 

Cibubur 

118 25 Feb 21 Koran-jakarta.com Online PPRO Respons Cepat Relaksasi Bank 

Sentral 

Launching Permata Puri 

Cibubur 

119 25 Feb 21 Viva.co.id Online Suku Bunga BI Turun, PP Properti Rilis 

Rumah Tapak Rp500 Jutaan 

Launching Permata Puri 

Cibubur 

120 25 Feb 21 Rm.id Online PP Properti Rilis Produk Rumah Tapak 

Teranyar Di Permata Puri Cibubur 

Launching Permata Puri 

Cibubur 

121 25 Feb 21 Neraca.co.id Online Kejar Pertumbuhan Penjualan - PP 

Properti Luncurkan Rumah Tapak di 

Cibubur 

Launching Permata Puri 

Cibubur 

122 25 Feb 21 Emitennews.com Online PP Properti (PPRO) Luncurkan Rumah 

Tapak Harga Mulai Rp500 Juta. Ini 

Lokasinya 

Launching Permata Puri 

Cibubur 

123 25 Feb 21 Imq21.com Online PPRO: Penurunan Suku Bunga Gairahkan 

Bisnis Properti 

Launching Permata Puri 

Cibubur 

124 25 Feb 21 Lantaibursa.id Online PP Properti Luncurkan Rumah Tapak di 

Lokasi Strategis 

Launching Permata Puri 

Cibubur 

125 25 Feb 21 Wartaekonomi.com Online Respon Kebijakan DP 0% BI, PP Properti 

Luncurkan Produk Rumah Tapak di 

Cibubur 

Launching Permata Puri 

Cibubur 

126 25 Feb 21 Swa.co.id Online Suku Bunga Turun, PP Properti Luncurkan 

Rumah Tapak Baru 

Launching Permata Puri 

Cibubur 

127 25 Feb 21 Bisnis.com Online Bunga BI Turun Emiten Properti Jagoa 

Yusuf Mansur PPRO Rilis Produk Anyar 

Launching Permata Puri 

Cibubur 

128 25 Feb 21 Bisnis.com Online Sambut Kebijakan DP 0 Persen, PT PP 

Properti Tbk Luncurkan Produk Rumah 

Tapak Permata Puri Cibubur 

Launching Permata Puri 

Cibubur 

129 25 Feb 21 Gatra.com Online Strategi Sandiaga Pulihkan Properti 

Pariwisata 

Webinar Gatra 

130 26 Feb 21 Bisnis E-Paper Developer MInta Kuota Ditambah Lagi Perkembangan Properti 

131 26 Feb 21 Investor Daily E-Paper Ketersiaan Lahan Jadi Persoalan 

Perumahan 

Perkembangan Properti 

132 26 Feb 21 Propertiindonesia.com Online PP Properti Luncurkan Hunian Terbaru 

Rancanga Andra Matin 

Launching Permata Puri 

Cibubur 

133 28 Feb 21 Kontan.co.id Online Sektor properti dapat insentif, PP Properti 

(PPRO) luncurkan produk rumah tapak 

Launching Permata Puri 

Cibubur 



 

MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 
 

 

 
Siapkan capex Rp 430 miliar, PP Properti (PPRO) dapat pinjaman dari induk usaha 
Benedicta Prima 
 

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PP Properti Tbk (PPRO) menyiapkan anggaran belanja modal atawa capital 
expenditure (capex) sebesar Rp 430 miliar untuk tahun ini.  

 

Direktur Utama PPRO Sinurlinda Gustina menjelaskan, capex tahun ini akan digunakan untuk menyelesaikan Prime 
Park Hotel and Convention di Lombok serta penyelesaian perlengkapan Lagoon Avenue Sungkono Surabaya.  

 

Untuk kebutuhan capex tersebut, Sinurlinda bilang, PPRO akan menggunakan dana dari induk usahanya yaitu PT PP 
Tbk (PTPP). "Untuk pendanaan kami dibantu PP," kata dia kepada Kontan.co.id, Jumat (29/1).  

 

PPRO telah memperoleh pinjaman dari PTPP dengan nilai Rp 1,6 triliun dengan bunga 9,5% atau 0,79% per bulan. 
Utang ini bersifat non-revolving dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan. Nilai pinjaman ini setara 35,25% dari ekuitas 
PPRO per 30 September 2020.  

 

Pinjaman ini diperlukan oleh PPRO , anggota indeks Kompas100 ini, lantaran perbankan pada saat ini memberlakukan 
kebijakan pengetatan dalam memberikan pendanaan. 

 

 

Sifat Pemberitaan : Positif  

1. Informasi capex dan sumber pendanaan PPRO 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

MEDIA : Kontan.com SECTION : Emiten 

TERBIT : Senin, 1 Februari 2021 AD VALUE : Rp 3.000.000,- 

WAKTU : 18.24 WIB PR VALUE : Rp 9.000.000,- 

JENIS : Online LINK : https://investasi.kontan.co.id/news/s
iapkan-capex-rp-430-miliar-pp-
properti-ppro-dapat-pinjaman-dari-
induk-usaha  

https://investasi.kontan.co.id/news/siapkan-capex-rp-430-miliar-pp-properti-ppro-dapat-pinjaman-dari-induk-usaha
https://investasi.kontan.co.id/news/siapkan-capex-rp-430-miliar-pp-properti-ppro-dapat-pinjaman-dari-induk-usaha
https://investasi.kontan.co.id/news/siapkan-capex-rp-430-miliar-pp-properti-ppro-dapat-pinjaman-dari-induk-usaha
https://investasi.kontan.co.id/news/siapkan-capex-rp-430-miliar-pp-properti-ppro-dapat-pinjaman-dari-induk-usaha


 

 
MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 
 

 

 
Emiten properti naikkan target marketing sales 2021 
Benedicta Prima 
 

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten yang bergerak di sektor konstruksi sepertinya mulai bangkit lagi di tahun ini. 

Sektor ini optimistis di 2021 akan terjadi pemulihan kinerja secara bertahap.  
 

Sekretaris Perusahaan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Jemmy Kusnadi mengatakan, tahun 2021 ini kondisi pasar 
akan lebih baik namun pemulihannya masih akan bertahap. Dus, SMRA berani meningkatkan target pendapatan pra-

penjualan (marketing sales) tahun ini.  
 
"Kami menargetkan marketing sales tahun 2021 sebesar Rp 3,5 triliun atau tumbuh sekitar 6% dibandingkan tahun 

2020," jelas Jemmy kepada Kontan.co.id, Senin (1/2).  
 
Pencapaian marketing sales SMRA di sepanjang 2020 adalah sebesar Rp 3,3 triliun. Pencapaian ini lebih baik dari 

revisi target marketing sales 2020 yaitu Rp 2,5 triliun.  
 
Untuk mencapai target tahun ini, Jemmy menjelaskan bahwa SMRA masih akan melakukan peluncuran beberapa 

produk baru sejalan dengan tren suku bunga yang masih rendah saat ini.  
 

Direktur Utama PT PP Properti Tbk (PPRO) Sinurlinda Gustina menargetkan marketing sales Rp 1,3 triliun. Angka ini 

juga meningkat bila dibandingkan realisasi per November 2020 yang sebesar Rp 700 miliar.  
 
Target ini ditetapkan dengan harapan pemulihan bertahap yang diprediksi terjadi di tahun ini sejalan dengan proses 

vaksinasi Covid-19.  
 

PT Intiland Development Tbk (DILD) menargetkan kenaikan marketing sales dari target tahun lalu RP 1 triliun menjadi 

Rp 2 triliun. Target ini diharapkan berasal dari penjualan segmen pengembangan kawasan perumahan serta mixed 

use dan high rise.  
 
Berdasarkan catatan Kontan.co.id, DILD akan fokus pada hunian rumah tapak segmen menengah dengan harga di 

atas Rp 2 miliar.  
 
Segmen ini menyumbang 68% atau Rp 683 miliar terhadap total marketing sales DILD. Sebagai gambaran per 

September 2020 DILD membukukan marketing sales Rp 642 miliar.  

Sementara itu PT Ciputra Development Tbk (CTRA) dan PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) masih mengkaji target 
marketing sales tahun ini 

 

Sifat Pemberitaan : Positif  

MEDIA : Kontan.com SECTION : Emiten 

TERBIT : Senin, 1 Februari 2021 AD VALUE : Rp 3.000.000,- 

WAKTU : 19.51 WIB PR VALUE : Rp 9.000.000,- 

JENIS : Online LINK : https://stocksetup.kontan.co.id/new
s/emiten-properti-naikkan-target-
marketing-sales-2021  

https://pusatdata.kontan.co.id/quote/SMRA
https://pusatdata.kontan.co.id/quote/PPRO
https://pusatdata.kontan.co.id/quote/DILD
https://pusatdata.kontan.co.id/quote/CTRA
https://stocksetup.kontan.co.id/news/emiten-properti-naikkan-target-marketing-sales-2021
https://stocksetup.kontan.co.id/news/emiten-properti-naikkan-target-marketing-sales-2021
https://stocksetup.kontan.co.id/news/emiten-properti-naikkan-target-marketing-sales-2021


 

1. Informasi capex dan sumber pendanaan PPRO 

 
MEDIA CLIPPING 

BERITA KOMPETITOR 
 

MEDIA : Bisnis 

TERBIT : Selasa, 2 Februari 2021 
JENIS : E-Paper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 

 

 

Sifat Pemberitaan : Positif  

1. Informasi capex dan sumber pendanaan PPRO 

 

MEDIA : Kontan SECTION : Emiten 

TERBIT : Selasa, 2 Februari 2021 AD VALUE : Rp 25.500.000,- 

WAKTU : N/A PR VALUE : Rp 84.150.000,- 

JENIS : E-Paper LINK : N/A 



 

 
MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 
 

 

 
Anggarkan Rp 430 miliar, ini penggunaan capex PP Properti (PTPP) untuk tahun ini 
Benedicta Prima 
 

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. PT PP Properti Tbk (PPRO) telah menyiapkan anggaran belanja modal atawa capital 
expenditure (capex) sebesar Rp 430 miliar untuk tahun ini.  

 

Direktur Utama PPRO Sinurlinda Gustina menjelaskan, capex tahun ini akan digunakan untuk menyelesaikan Prime 
Park Hotel and Convention di Lombok serta penyelesaian perlengkapan Lagoon Avenue Sungkono Surabaya.  

 

Untuk kebutuhan capex tersebut, Sinurlinda bilang, PPRO akan menggunakan dana dari induk usahanya yaitu PT PP 
Tbk (PTPP). "Untuk pendanaan kami dibantu PP," kata dia kepada Kontan.co.id, Jumat (29/1).  

 

PPRO telah memperoleh pinjaman dari PTPP dengan nilai Rp 1,6 triliun dengan bunga 9,5% atau 0,79% per bulan. 
Utang ini bersifat non-revolving dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan. Nilai pinjaman ini setara 35,25% dari ekuitas 
PPRO per 30 September 2020.  

 

Pinjaman ini diperlukan oleh PPRO , anggota indeks Kompas100 ini, lantaran perbankan pada saat ini memberlakukan 
kebijakan pengetatan dalam memberikan pendanaan. 

 

Sifat Pemberitaan : Positif  

2. Informasi capex dan sumber pendanaan PPRO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MEDIA : Kontan.com SECTION : Emiten 

TERBIT : Selasa, 2 Februari 2021 AD VALUE : Rp 3.000.000,- 

WAKTU : 08.20 WIB PR VALUE : Rp 9.000.000,- 

JENIS : Online LINK : https://investasi.kontan.co.id/news/
anggarkan-rp-430-miliar-ini-
penggunaan-capex-pp-properti-

ptpp-untuk-tahun-ini  

https://investasi.kontan.co.id/news/anggarkan-rp-430-miliar-ini-penggunaan-capex-pp-properti-ptpp-untuk-tahun-ini
https://investasi.kontan.co.id/news/anggarkan-rp-430-miliar-ini-penggunaan-capex-pp-properti-ptpp-untuk-tahun-ini
https://investasi.kontan.co.id/news/anggarkan-rp-430-miliar-ini-penggunaan-capex-pp-properti-ptpp-untuk-tahun-ini
https://investasi.kontan.co.id/news/anggarkan-rp-430-miliar-ini-penggunaan-capex-pp-properti-ptpp-untuk-tahun-ini
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Mengintip target marketing sales emiten properti tahun 2021 
Benedicta Prima 
 

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten yang bergerak di sektor konstruksi sepertinya mulai bangkit lagi di tahun ini. 
Sektor ini optimistis pada 2021 akan terjadi pemulihan kinerja secara bertahap.  

 

Sekretaris Perusahaan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Jemmy Kusnadi mengatakan, tahun 2021 ini kondisi 
pasar akan lebih baik namun pemulihannya masih akan bertahap. Dus, SMRA berani meningkatkan target pendapatan 
pra-penjualan (marketing sales) tahun ini.  

 

"Kami menargetkan marketing sales tahun 2021 sebesar Rp 3,5 triliun atau tumbuh sekitar 6% dibandingkan tahun 
2020," jelas Jemmy kepada Kontan.co.id, Senin (1/2).  

 

Pencapaian marketing sales SMRA di sepanjang 2020 adalah sebesar Rp 3,3 triliun. Pencapaian ini lebih baik dari 
revisi target marketing sales 2020 yaitu Rp 2,5 triliun.  

 

Untuk mencapai target tahun ini, Jemmy menjelaskan bahwa SMRA masih akan melakukan peluncuran beberapa 
produk baru sejalan dengan tren suku bunga yang masih rendah saat ini.  

 

Direktur Utama PT PP Properti Tbk (PPRO) Sinurlinda Gustina menargetkan marketing sales Rp 1,3 triliun. Angka ini 
juga meningkat bila dibandingkan realisasi per November 2020 yang sebesar Rp 700 miliar.  

 

Target ini ditetapkan dengan harapan pemulihan bertahap yang diprediksi terjadi di tahun ini sejalan dengan proses 
vaksinasi Covid-19.  

 

PT Intiland Development Tbk (DILD) menargetkan kenaikan marketing sales dari target tahun lalu RP 1 triliun menjadi 
Rp 2 triliun. Target ini diharapkan berasal dari penjualan segmen pengembangan kawasan perumahan serta mixed 
use dan high rise.  

 

Berdasarkan catatan Kontan.co.id, DILD akan fokus pada hunian rumah tapak segmen menengah dengan harga di 
atas Rp 2 miliar.  

 

Segmen ini menyumbang 68% atau Rp 683 miliar terhadap total marketing sales DILD. Sebagai gambaran per 
September 2020 DILD membukukan marketing sales Rp 642 miliar.  

Sementara itu PT Ciputra Development Tbk (CTRA) dan PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) masih mengkaji target 
marketing sales tahun ini.  

 

 

 

MEDIA : Kontan.com SECTION : Emiten 

TERBIT : Selasa, 2 Februari 2021 AD VALUE : Rp 3.000.000,- 

WAKTU : 06.30 WIB PR VALUE : Rp 9.000.000,- 

JENIS : Online LINK : https://investasi.kontan.co.id/news/
mengintip-target-marketing-sales-
emiten-properti-tahun-2021  

https://pusatdata.kontan.co.id/quote/SMRA
https://pusatdata.kontan.co.id/quote/PPRO
https://pusatdata.kontan.co.id/quote/DILD
https://pusatdata.kontan.co.id/quote/CTRA
https://pusatdata.kontan.co.id/quote/BSDE
https://investasi.kontan.co.id/news/mengintip-target-marketing-sales-emiten-properti-tahun-2021
https://investasi.kontan.co.id/news/mengintip-target-marketing-sales-emiten-properti-tahun-2021
https://investasi.kontan.co.id/news/mengintip-target-marketing-sales-emiten-properti-tahun-2021
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MEDIA : Investor Daily 

TERBIT : Rabu,3 Februari 2021 
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PP Properti Turunkan Target Penjualan Hanya Rp1,7 T di 2021 

Shifa Nurhaliza 

 

IDXChannel - Adanya pandemi Covid-19 yang masih berlangsung membuat PT PP Properti Tbk (PPRO) tahun ini 
hanya menargetkan pendapatan pra-penjualan atau pendapatan pemasaran (marketing sales) lebih rendah dari tahun 
lalu. 

 

Dikutip dari program 1st Session Closing Market IDX Channel, Senin (1/2/2021), adapun PPRO tahun ini menargetkan 
pra-penjualan Rp1,3 triliun. Sementara target penjualan ditetapkan Rp1,7 triliun. Target tersebut turun signifikan bila 
dibandingkan target tahun lalu yang ditetapkan Rp2,5 triliun. Angka tersebut sudah direvisi dari yang sebelumnya 
ditargetkan Rp3,8 triliun.  

 

Menurut Direktur Utama PPRO, Sinurlinda Gustina, kinerja PPRO memang terhambat dengan adanya pandemi Covid-
19. Di tahun ini pun dia melihat pasar belum pulih, tapi tetap optimistis efektivitas vaksin bisa membuat pasar mulai 
menggeliat. 

 

Hambatan akibat Covid-19 juga terlihat dalam pos persediaan bagian dari aset lancar per kuartal ketiga 2020 naik dari 
Rp4,98 triliun menjadi Rp8,28 triliun. Sinurlinda menjelaskan paandemi Covid-19 membuat pekerjaan pembangunan 
menyesuaikan aturan pembatasan kegiatan Maret 2020 sehingga ada penundaan serah terima unit. 

Disisi lain, perseroan sudah menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp430 miliar. 
Yakni, untuk menyelesaikan Prime Park Hotel and Convention di Lombok dan penyelesaian perlengkapan Lagoon 
Avenue Sungkono Surabaya 

 

 

Sifat Pemberitaan : Positif  

1. Informasi capex dan sumber pendanaan PPRO 

 

 
 
 
 
 
 

MEDIA : IDXChannel.com SECTION : Emiten 

TERBIT : Rabu, 3 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 06.30 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://www.idxchannel.com/econo
mics/pp-properti-turunkan-target-

penjualan-hanya-rp17-t-di-2021  

https://www.idxchannel.com/search?search=covid&set=tag&idkanal=&kategori=
https://www.idxchannel.com/search?search=PP-Properti&set=tag&idkanal=&kategori=
https://www.idxchannel.com/search?search=PPRO&set=tag&idkanal=&kategori=
https://www.idxchannel.com/search?search=Covid-19&set=tag&idkanal=&kategori=
https://www.idxchannel.com/search?search=Covid-19&set=tag&idkanal=&kategori=
https://www.idxchannel.com/economics/pp-properti-turunkan-target-penjualan-hanya-rp17-t-di-2021
https://www.idxchannel.com/economics/pp-properti-turunkan-target-penjualan-hanya-rp17-t-di-2021
https://www.idxchannel.com/economics/pp-properti-turunkan-target-penjualan-hanya-rp17-t-di-2021
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PP Properti Bidik Penjualan Rp 1,38 Triliun 

 
JAKARTA - Dalam mengantisipasi bisnis properti di tengah pandemi COVID-19, PT PP Properti Tbk akan menjalankan 
dua strategi memasuki paruh kedua 2021. Di sisi lain, pengembang properti ini membidik marketing sales Rp 1,38 
triliun dengan anggaran modal kerja (capital expenditure/capex) Rp 438 miliar pada tahun ini. 

“Semester I-2021, perseroan fokus pada portfolio management atau pengelolaan portofolio. Selanjutnya semester II-
2021, perseroan menjalankan strategi market development dan market penetration,” ujar Sinur Linda Gustina, Direktur 
Utama PP Properti Tbk, dalam diskusi virtual bertajuk Jurus PP Properti Menghadapi Bisnis Properti 2021, Kamis 
(4/2/2021). 

Menurut Linda, dengan adanya Vaksin Covid-19 akan meningkatkan aktivitas individu dan business group serta 
mampu mengaktifkan semua lini penggerak ekonomi. Vaksinasi yang efektif dapat membangkitkan kepercayaan diri 
untuk berinteraksi. 

"Melakukan vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat sangat memerlukan waktu, namun peran pemerintah Indonesia 
dan seluruh negara di dunia sangat terasa. Sehingga Kami optimis pada kuartal pertama 2021 dan selanjutnya semoga 
kondisi terus membaik,” ujar dia. 

Linda menjelaskan, Perseroan memiliki tiga lini bisnis yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, 
apartemen, dan rumah tapak (landed house). Lalu, mall & edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan edupark, 
serta hotel yang terdiri atas business and leisure hotel. 

“Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, terhubungan dengan lifestyle venue dan infrastuktur 
serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan work from home (WFH),” jelas Linda. 

Untuk rumah tapak, tambah dia, rencananya dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur dan Bandung. “Total luas 
lahan dari pengembangan landed house ini seluas 30 hektare,” paparnya. 

Sementara itu tahun 2021, PP Properti membidik marketing sales sekitar Rp 1,38 triliun yang bersumber dari tiga lini 
bisnis. “Kontribusi terbesar masih dari residensial,” jelas Linda. 

Guna menopang kinerja tahun ini, PP Properti menyiapkan capex sekitar Rp 438 miliar. Capex digunakan untuk proyek 
carry over. “diantaranya setoran modal anak perushaan sekitar 18%, mall & edutainment 25%, hotel 19%, dan 
pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37%,” ujar Linda. 

PP Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek residensial, mengoperasikan, dan memiliki pusat 
perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. 
Selain itu, memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah 
satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok. (E-3) 

MEDIA : Sinarharapan.co SECTION : Ekonomi 

TERBIT : Kamis, 4 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 10.50 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://www.sinarharapan.co/ekono
mi/read/31671/pp_properti_bidik_pe
njualan_rp_1_38_triliun  

https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/31671/pp_properti_bidik_penjualan_rp_1_38_triliun
https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/31671/pp_properti_bidik_penjualan_rp_1_38_triliun
https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/31671/pp_properti_bidik_penjualan_rp_1_38_triliun
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Bidik Marketing Sales Rp1,38 Triliun, PP Properti Siapkan 2 Strategi 

Denny Iswanto  

 

AKURAT.CO Dalam mengantisipasi bisnis properti di tengah pandemi Covid-19, PT PP Properti Tbk akan menjalankan 
dua strategi memasuki paruh kedua 2021. 

 

Di sisi lain, pengembang properti ini membidik marketing sales Rp 1,38 triliun dengan anggaran modal kerja (capital 
expenditure/capex) Rp 438 miliar pada tahun ini. 

  

“Semester I-2021, perseroan fokus pada portfolio management atau pengelolaan portofolio. Selanjutnya semester II-
2021, perseroan menjalankan strategi market development dan market penetration,” ujar Sinur Linda Gustina, Direktur 
Utama PP Properti Tbk, dalam diskusi virtual bertajuk Jurus PP Properti Menghadapi Bisnis Properti 2021, Kamis 
(4/2/2021). 

 

Menurut Linda, dengan adanya Vaksin Covid-19 akan meningkatkan aktivitas individu dan business group serta 
mampu mengaktifkan semua lini penggerak ekonomi. Vaksinasi yang efektif dapat membangkitkan kepercayaan diri 
untuk berinteraksi. 

 

"Melakukan vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat sangat memerlukan waktu, namun peran pemerintah Indonesia 
dan seluruh negara di dunia sangat terasa. Sehingga Kami optimis pada kuartal pertama 2021 dan selanjutnya semoga 
kondisi terus membaik,” ujar dia. 

 

Linda menjelaskan, Perseroan memiliki tiga lini bisnis yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, 
apartemen, dan rumah tapak (landed house). Lalu, mall & edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan edupark, 
serta hotel yang terdiri atas business and leisure hotel.  

 

“Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, terhubungan dengan lifestyle venue dan infrastuktur 
serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan work from home (WFH),” jelas Linda. 

 

Untuk rumah tapak, tambah dia, rencananya dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur dan Bandung. 

 

“Total luas lahan dari pengembangan landed house ini seluas 30 hektare,” paparnya. 

 

Sementara itu tahun 2021, PP Properti membidik marketing sales sekitar Rp1,38 triliun yang bersumber dari tiga lini 
bisnis. 

“Kontribusi terbesar masih dari residensial,” jelas Linda. 

Guna menopang kinerja tahun ini, PP Properti menyiapkan capex sekitar Rp 438 miliar. Capex digunakan untuk proyek 
carry over. 

“Diantaranya setoran modal anak perushaan sekitar 18%, mall & edutainment 25%, hotel 19%, dan pembayaran tanah 

yang telah dimiliki sekitar 37%,” ujar Linda.  

MEDIA : Akurat.co SECTION : Ekonomi 

TERBIT : Kamis, 4 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 11.00 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://akurat.co/ekonomi/id-
1269860-read-bidik-marketing-sales-
rp138-triliun-pp-properti-siapkan-2-
strategi  

https://akurat.co/ekonomi/id-1269860-read-bidik-marketing-sales-rp138-triliun-pp-properti-siapkan-2-strategi
https://akurat.co/ekonomi/id-1269860-read-bidik-marketing-sales-rp138-triliun-pp-properti-siapkan-2-strategi
https://akurat.co/ekonomi/id-1269860-read-bidik-marketing-sales-rp138-triliun-pp-properti-siapkan-2-strategi
https://akurat.co/ekonomi/id-1269860-read-bidik-marketing-sales-rp138-triliun-pp-properti-siapkan-2-strategi
https://widgets.mgid.com/?utm_source=akurat.co&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=811849
https://widgets.mgid.com/?utm_source=akurat.co&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=811849


 

Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek residensial, mengoperasikan, dan memiliki pusat perbelanjaan di 
Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. 

 

Selain itu, memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah 
satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok. [] 

 

Sifat Pemberitaan : Positif  

1. Informasi sesuai dengan rilis 
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Topang Kinerja Tahun 2021 dengan Ragam Jurus, PP Properti Siapkan Capex Sekitar Rp 438 Miliar 

Kormen Barus 

 

INDUSTRY.co.id, Jakarta– Dalam mengantisipasi bisnis properti di tengah pandemi Covid-19, PT PP Properti Tbk akan 
menjalankan dua strategi memasuki paruh kedua 2021. Di sisi lain, pengembang properti ini membidik marketing sales 
Rp 1,38 triliun dengan anggaran modal kerja (capital expenditure/capex) Rp 438 miliar pada tahun ini. 

 

“Semester I-2021, perseroan fokus pada portfolio management atau pengelolaan portofolio. Selanjutnya semester II-
2021, perseroan menjalankan strategi market development dan market penetration,” ujar Sinur Linda Gustina, Direktur 
Utama PP Properti Tbk, dalam diskusi virtual bertajuk Jurus PP Properti Menghadapi Bisnis Properti 2021, Kamis 
(4/2/2021). 

 

Menurut Linda, dengan adanya Vaksin Covid-19 akan meningkatkan aktivitas individu dan business group serta 
mampu mengaktifkan semua lini penggerak ekonomi. Vaksinasi yang efektif dapat membangkitkan kepercayaan diri 
untuk berinteraksi. 

 

"Melakukan vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat sangat memerlukan waktu, namun peran pemerintah Indonesia 
dan seluruh negara di dunia sangat terasa. Sehingga Kami optimis pada kuartal pertama 2021 dan selanjutnya semoga 
kondisi terus membaik,” ujar dia. 

 

Linda menjelaskan, Perseroan memiliki tiga lini bisnis yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, 
apartemen, dan rumah tapak (landed house). Lalu, mall & edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan edupark, 
serta hotel yang terdiri atas business and leisure hotel. 

 

“Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, terhubungan dengan lifestyle venue dan infrastuktur 
serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan work from home (WFH),” jelas Linda. 

 

Untuk rumah tapak, tambah dia, rencananya dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur dan Bandung. “Total luas 
lahan dari pengembangan landed house ini seluas 30 hektare,” paparnya. 

 

Sementara itu tahun 2021, PP Properti membidik marketing sales sekitar Rp1,38 triliun yang bersumber dari tiga lini 
bisnis. “Kontribusi terbesar masih dari residensial,” jelas Linda. 

 

Guna menopang kinerja tahun ini, PP Properti menyiapkan capex sekitar Rp 438 miliar. Capex digunakan untuk proyek 
carry over. “diantaranya setoran modal anak perushaan sekitar 18%, mall & edutainment 25%, hotel 19%, dan 
pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37%,” ujar Linda. 

 

PP Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek residensial, mengoperasikan, dan memiliki pusat 
perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. Selain itu, memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, Bandung, 
Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok. (*) 

MEDIA : Industry.co.id SECTION : Ekonomi 

TERBIT : Kamis, 4 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 10.51 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://www.industry.co.id/read/805
01/topang-kinerja-tahun-2021-
dengan-ragam-jurus-pp-properti-
siapkan-capex-sekitar-rp-438-miliar  

https://www.industry.co.id/read/80501/topang-kinerja-tahun-2021-dengan-ragam-jurus-pp-properti-siapkan-capex-sekitar-rp-438-miliar
https://www.industry.co.id/read/80501/topang-kinerja-tahun-2021-dengan-ragam-jurus-pp-properti-siapkan-capex-sekitar-rp-438-miliar
https://www.industry.co.id/read/80501/topang-kinerja-tahun-2021-dengan-ragam-jurus-pp-properti-siapkan-capex-sekitar-rp-438-miliar
https://www.industry.co.id/read/80501/topang-kinerja-tahun-2021-dengan-ragam-jurus-pp-properti-siapkan-capex-sekitar-rp-438-miliar
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Hadapi Pandemi, PP Properti Siapkan Strategi Berlanjutan 

 

indoposonline.id – Manajemen PT PP Properti (PPRO) akan menjalankan dua strategi memasuki paruh kedua 2021. 
Pengembang properti membidik marketing sales Rp1,38 triliun dengan anggaran modal kerja (capital 
expenditure/capex) Rp438 miliar. 

 

Pada semester pertama, perseroan fokus pada portofolio manajemen atau pengelolaan portofolio. ”Selanjutnya, 
semester kedua tahun ini, perseroan menjalankan strategi market development, dan market penetration,” tutur Direktur 
Utama PP Properti Linda Gustina, dalam diskusi virtual bertajuk Jurus PP Properti Menghadapi Bisnis Properti 2021, 
Kamis (4/2/2021). 

 

Menurut Linda, vaksin Covid-19 akan meningkatkan aktivitas individu, business group, dan mampu mengaktifkan 
seluruh lini penggerak ekonomi. Vaksinasi efektif membangkitkan kepercayaan diri untuk berinteraksi. ”Vaksinasi untuk 
seluruh elemen masyarakat butuh waktu. Namun, peran pemerintah dan seluruh negara dunia sangat terasa. Karena 
itu, Kami optimistis kuartal pertama 2021. Selanjutnya, semoga kondisi terus membaik,” harapnya. 

 

Perseroan memiliki tiga lini bisnis. Meliputi residensial terdiri atas pengembangan kawasan, apartemen, dan rumah 
tapak (landed house). Lalu, mall & edutainment terdiri atas lifestyle mall, edupark, dan hotel terdiri atas business and 
leisure hotel. ”Seluruh lokasi proyek strategis, terhubungan dengan lifestyle venue, infrastuktur, dan konektivitas 
internet mendukung kegiatan work from home (WFH),” imbuh Linda. 

 

Untuk rumah tapak, berdasar rencana akan mengembangkan di Semarang, Cibubur, dan Bandung. ”Total luas lahan 
dari pengembangan landed house itu, seluas 30 hektare (ha),” tukasnya. 

 

Sepanjang tahun ini, perusahaan membidik marketing sales sekitar Rp1,38 triliun. Itu bersumber dari tiga lini bisnis. 
Kontribusi terbesar masih dari residensial. Untuk menopang kinerja, perusahaanmenyiapkan belanja modal Rp438 
miliar. Capex untuk proyek carry over. ”Misalnya, setoran modal anak perushaan 18 persen, mall & edutainment 25 
persen, hotel 19 persen, dan pembayaran tanah telah dimiliki 37 persen,” ucap Linda. 

 

Saat ini, perusahaan telah merampungkan delapan proyek residensial, mengoperasikan, dan memiliki pusat 
perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. Selain itu, memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, Bandung, 
Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok. (mgo) 

 

Sifat Pemberitaan : Positif  

1. Informasi sesuai dengan rilis 
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Hadapi 2021, PP Properti siapkan Strategi keberlanjutan 

 

Infomoneter.co, Jakarta– Dalam mengantisipasi bisnis properti di tengah pandemi Covid-19, PT PP Properti Tbk akan 
menjalankan dua strategi memasuki paruh kedua 2021. Di sisi lain, pengembang properti ini membidik marketing sales 
Rp 1,38 triliun dengan anggaran modal kerja (capital expenditure/capex) Rp 438 miliar pada tahun ini. 

 

“Semester I-2021, perseroan fokus pada portfolio management atau pengelolaan portofolio. Selanjutnya semester II-
2021, perseroan menjalankan strategi market development dan market penetration,” ujar Sinur Linda Gustina, Direktur 
Utama PP Properti Tbk, dalam diskusi virtual bertajuk Jurus PP Properti Menghadapi Bisnis Properti 2021, Kamis 
(4/2/2021). 

 

Menurut Linda, dengan adanya Vaksin Covid-19 akan meningkatkan aktivitas individu dan business group serta 
mampu mengaktifkan semua lini penggerak ekonomi. Vaksinasi yang efektif dapat membangkitkan kepercayaan diri 
untuk berinteraksi. 

 

“Melakukan vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat sangat memerlukan waktu, namun peran pemerintah Indonesia 
dan seluruh negara di dunia sangat terasa. Sehingga Kami optimis pada kuartal pertama 2021 dan selanjutnya semoga 
kondisi terus membaik,” ujar dia. 

 

Linda menjelaskan, Perseroan memiliki tiga lini bisnis yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, 
apartemen, dan rumah tapak (landed house). Lalu, mall & edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan edupark, 
serta hotel yang terdiri atas business and leisure hotel. 

 

“Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, terhubungan dengan lifestyle venue dan infrastuktur 
serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan work from home (WFH),” jelas Linda. 

 

Untuk rumah tapak, tambah dia, rencananya dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur dan Bandung. “Total luas 
lahan dari pengembangan landed house ini seluas 30 hektare,” paparnya. 

 

Sementara itu tahun 2021, PP Properti membidik marketing sales sekitar Rp1,38 triliun yang bersumber dari tiga lini 
bisnis. “Kontribusi terbesar masih dari residensial,” jelas Linda. 

 

Guna menopang kinerja tahun ini, PP Properti menyiapkan capex sekitar Rp 438 miliar. Capex digunakan untuk proyek 
carry over. “diantaranya setoran modal anak perushaan sekitar 18%, mall & edutainment 25%, hotel 19%, dan 
pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37%,” ujar Linda. 

 

PP Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek residensial, mengoperasikan, dan memiliki pusat 
perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. 

 

Selain itu, memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah 
satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok 
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PPRO Bidik Marketing Sales Rp1,38 Triliun Melalui Tiga Lini Bisnis 

Heru Febrianto 

 

JAKARTA - Dalam mengantisipasi bisnis properti di tengah pandemi Covid-19, PT PP Properti Tbk (PPRO) akan 
menjalankan dua strategi memasuki paruh kedua 2021. Di sisi lain, pengembang properti ini membidik marketing sales 
Rp1,38 triliun dengan anggaran modal kerja (capital expenditure/capex) Rp438 miliar pada tahun ini. 

 

“Semester I/2021, perseroan fokus pada portfolio management atau pengelolaan portofolio. Selanjutnya semester 
II/2021, perseroan menjalankan strategi market development dan market penetration,” kata Direktur Utama PP Properti 
Tbk, Sinur Linda Gustina dalam diskusi virtual bertajuk ‘Jurus PP Properti Menghadapi Bisnis Properti 2021’, Kamis 
(4/2/2021). 

 

Menurut Linda, dengan adanya Vaksin Covid-19 akan meningkatkan aktivitas individu dan business group serta 
mampu mengaktifkan semua lini penggerak ekonomi. Vaksinasi yang efektif dapat membangkitkan kepercayaan diri 
untuk berinteraksi. 

 

“Melakukan vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat sangat memerlukan waktu, namun peran pemerintah Indonesia 
dan seluruh negara di dunia sangat terasa. Sehingga kami optimis pada kuartal pertama 2021 dan selanjutnya semoga 
kondisi terus membaik,” ujar dia. 

 

Linda menjelaskan, Perseroan memiliki tiga lini bisnis yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, 
apartemen, dan rumah tapak (landed house). Lalu, mall & edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan edupark, 
serta hotel yang terdiri atas business and leisure hotel.  

 

“Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, terhubungan dengan lifestyle venue dan infrastuktur 
serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan work from home (WFH),” jelas Linda. 

 

Untuk rumah tapak, tambah dia, rencananya dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur dan Bandung. Total luas 
lahan dari pengembangan landed house ini seluas 30 hektare. 

 

Sementara itu tahun 2021, PP Properti membidik marketing sales sekitar Rp1,38 triliun yang bersumber dari tiga lini 
bisnis. “Kontribusi terbesar masih dari residensial,” jelas Linda. 

 

Guna menopang kinerja tahun ini, PP Properti menyiapkan capex sekitar Rp438 miliar. Capex digunakan untuk proyek 
carry over. “Diantaranya setoran modal anak perushaan sekitar 18%, mall & edutainment 25%, hotel 19%, dan 
pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37%,” ujar Linda. 

 

PP Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek residensial, mengoperasikan, dan memiliki pusat 
perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. Selain itu, perseroan memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, 
Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok 
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Hadapi 2021, PP Properti siapkan Strategi keberlanjutan 

Budi Nugraha 

 

Jakarta, Suara Merdeka.Com. – Dalam mengantisipasi bisnis properti di tengah pandemi Covid-19, PT PP Properti Tbk 
akan menjalankan dua strategi memasuki paruh kedua 2021. Di sisi lain, pengembang properti ini membidik marketing 
sales Rp 1,38 triliun dengan anggaran modal kerja (capital expenditure/capex) Rp 438 miliar pada tahun ini. 

“Semester I-2021, perseroan fokus pada portfolio management atau pengelolaan portofolio. Selanjutnya semester II-
2021, perseroan menjalankan strategi market development dan market penetration,” ujar Sinur Linda Gustina, Direktur 
Utama PP Properti Tbk, dalam diskusi virtual bertajuk Jurus PP Properti Menghadapi Bisnis Properti 2021, Kamis 
(4/2/2021). 

 

Menurut Linda, dengan adanya Vaksin Covid-19 akan meningkatkan aktivitas individu dan business group serta 
mampu mengaktifkan semua lini penggerak ekonomi. Vaksinasi yang efektif dapat membangkitkan kepercayaan diri 
untuk berinteraksi. 

 

“Melakukan vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat sangat memerlukan waktu, namun peran pemerintah Indonesia 
dan seluruh negara di dunia sangat terasa. Sehingga Kami optimis pada kuartal pertama 2021 dan selanjutnya semoga 
kondisi terus membaik,” ujar dia. 

 

Linda menjelaskan, Perseroan memiliki tiga lini bisnis yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, 
apartemen, dan rumah tapak (landed house). Lalu, mall & edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan edupark, 
serta hotel yang terdiri atas business and leisure hotel. 

“Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, terhubungan dengan lifestyle venue dan infrastuktur 
serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan work from home (WFH),” jelas Linda. 

 

Untuk rumah tapak, tambah dia, rencananya dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur dan Bandung. “Total luas 
lahan dari pengembangan landed house ini seluas 30 hektare,” paparnya. 

 

Sementara itu tahun 2021, PP Properti membidik marketing sales sekitar Rp1,38 triliun yang bersumber dari tiga lini 
bisnis. “Kontribusi terbesar masih dari residensial,” jelas Linda. 

Guna menopang kinerja tahun ini, PP Properti menyiapkan capex sekitar Rp 438 miliar. Capex digunakan untuk proyek 
carry over. “diantaranya setoran modal anak perushaan sekitar 18%, mall & edutainment 25%, hotel 19%, dan 
pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37%,” ujar Linda. 

 

PP Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek residensial, mengoperasikan, dan memiliki pusat 
perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. 

Selain itu, memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah 
satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok. (budi nugraha/69) 
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PP Properti Siapkan Capex Rp 438 Miliar 

Harso Kurniawan 

 

JAKARTA, Investor.id – akan menjalankan dua strategi memasuki paruh kedua 2021 untuk mengantisipasi bisnis 
properti di tengah pandemi Covid-19. Pengembang properti ini membidik marketing sales Rp 1,38 triliun dan 
menganggarkan modal kerja (capital expenditure/capex) Rp 438 miliar pada tahun ini.  

 

“Semester I-2021, perseroan fokus pada pengelolaan portofolio. Selanjutnya, semester II-2021, perseroan menjalankan 
strategi market development dan market penetration,” ujar Sinur Linda Gustina, direktur utama PP Properti, dalam 
diskusi virtual bertajuk Jurus PP Properti Menghadapi Bisnis Properti 2021, Kamis (4/2/2021).  

 

Menurut Linda, program vaksininasi Covid-19 akan meningkatkan aktivitas individu dan bisnis, serta mampu 
mengaktifkan semua lini penggerak ekonomi. Vaksinasi yang efektif dapat membangkitkan kepercayaan diri untuk 
berinteraksi. "Melakukan vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat sangat memerlukan waktu, namun peran 
pemerintah Indonesia dan seluruh negara di dunia sangat terasa, sehingga kami optimistis pada kuartal I-2021 dan 
selanjutnya, semoga kondisi terus membaik,” ujar dia.  

 

Linda menjelaskan, perseroan memiliki tiga lini bisnis, yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, 
apartemen, dan rumah tapak (landed house). Lalu, mall & edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan edupark, 
serta hotel yang terdiri atas business and leisure hotel. “Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi 
strategis, terhubungan dengan lifestyle venue dan infrastuktur serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan 
work from home (WFH),” jelas Linda.  

 

Untuk rumah tapak, tambah dia, rencananya dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur dan Bandung. “Total luas 
lahan dari pengembangan landed house ini seluas 30 hektare,” papar dia. Sementara itu, 2021, PP Properti membidik 
marketing sales sekitar Rp 1,38 triliun yang bersumber dari tiga lini bisnis.  

 

“Kontribusi terbesar masih dari residensial,” jelas Linda. Guna menopang kinerja tahun ini, PP Properti menyiapkan 
capex sekitar Rp 438 miliar. Capex digunakan untuk proyek carry over, di antaranya setoran modal anak perushaan 
sekitar 18%, mall & edutainment 25%, hotel 19%, dan pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37%,” ujar Linda.  

 

PP Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek residensial, mengoperasikan, dan memiliki pusat 
perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. Selain itu, perseroan memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, 
Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok. 
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PP Properti Anggarkan Capex Rp 438 Miliar 

Harso Kurniawan 

 

Jakarta, Beritasatu.com– PT PP Properti Tbk (PPRO) akan menjalankan dua strategi memasuki paruh kedua 2021 
untuk mengantisipasi bisnis properti di tengah pandemi Covid-19. Pengembang properti ini membidik marketing sales 
Rp 1,38 triliun dan menganggarkan modal kerja (capital expenditure/capex) Rp 438 miliar pada tahun ini. 

 

“Semester I-2021, perseroan fokus pada pengelolaan portofolio. Selanjutnya, semester II-2021, perseroan menjalankan 
strategi market development dan market penetration,” ujar Sinur Linda Gustina, direktur utama PP Properti, dalam 
diskusi virtual bertajuk Jurus PP Properti Menghadapi Bisnis Properti 2021, Kamis (4/2/2021). 

 

Menurut Linda, program vaksininasi Covid-19 akan meningkatkan aktivitas individu dan bisnis, serta mampu 
mengaktifkan semua lini penggerak ekonomi. Vaksinasi yang efektif dapat membangkitkan kepercayaan diri untuk 
berinteraksi. 

 

"Melakukan vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat sangat memerlukan waktu, namun peran pemerintah Indonesia 
dan seluruh negara di dunia sangat terasa, sehingga kami optimistis pada kuartal I-2021 dan selanjutnya, semoga 
kondisi terus membaik,” ujar dia. 

 

Linda menjelaskan, perseroan memiliki tiga lini bisnis, yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, 
apartemen, dan rumah tapak (landed house). Lalu, mall & edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan edupark, 
serta hotel yang terdiri atas business and leisure hotel. 

 

“Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, terhubungan dengan lifestyle venue dan infrastuktur 
serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan work from home (WFH),” jelas Linda. 

 

Untuk rumah tapak, tambah dia, rencananya dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur dan Bandung. “Total luas 
lahan dari pengembangan landed house ini seluas 30 hektare,” papar dia. 

 

Sementara itu, 2021, PP Properti membidik marketing sales sekitar Rp 1,38 triliun yang bersumber dari tiga lini bisnis. 
“Kontribusi terbesar masih dari residensial,” jelas Linda. 

 

Guna menopang kinerja tahun ini, PP Properti menyiapkan capex sekitar Rp 438 miliar. Capex digunakan untuk proyek 
carry over, di antaranya setoran modal anak perushaan sekitar 18%, mall & edutainment 25%, hotel 19%, dan 
pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37%,” ujar Linda. 

 

PP Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek residensial, mengoperasikan, dan memiliki pusat 
perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. Selain itu, perseroan memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, 
Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok. 
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Siapkan Capex Rp 438 Miliar, PP Properti (PPRO) Bidik Marketing Sales Rp1,38 Triliun Tahun Ini 

 

EmitenNews.com – Dalam mengantisipasi bisnis properti di tengah pandemi Covid-19, PT PP Properti Tbk akan 
menjalankan dua strategi memasuki paruh kedua 2021. Di sisi lain, pengembang properti ini membidik marketing sales 
Rp 1,38 triliun dengan anggaran modal kerja (capital expenditure/capex) Rp 438 miliar pada tahun ini. 

 

“Semester I-2021, perseroan fokus pada portfolio management atau pengelolaan portofolio. Selanjutnya semester II-
2021, perseroan menjalankan strategi market development dan market penetration,” ujar Sinur Linda Gustina, Direktur 
Utama PP Properti Tbk, dalam diskusi virtual bertajuk Jurus PP Properti Menghadapi Bisnis Properti 2021, Kamis 
(4/2/2021). 

 

Menurut Linda, dengan adanya Vaksin Covid-19 akan meningkatkan aktivitas individu dan business group serta 
mampu mengaktifkan semua lini penggerak ekonomi. Vaksinasi yang efektif dapat membangkitkan kepercayaan diri 
untuk berinteraksi. 

 

“Melakukan vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat sangat memerlukan waktu, namun peran pemerintah Indonesia 
dan seluruh negara di dunia sangat terasa. Sehingga Kami optimis pada kuartal pertama 2021 dan selanjutnya semoga 
kondisi terus membaik,” ujar dia. 

 

Linda menjelaskan, Perseroan memiliki tiga lini bisnis yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, 
apartemen, dan rumah tapak (landed house). Lalu, mall & edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan edupark, 
serta hotel yang terdiri atas business and leisure hotel. 

 

“Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, terhubungan dengan lifestyle venue dan infrastuktur 
serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan work from home (WFH),” jelas Linda. 

 

Untuk rumah tapak, tambah dia, rencananya dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur dan Bandung. “Total luas 
lahan dari pengembangan landed house ini seluas 30 hektare,” paparnya. 

 

Sementara itu tahun 2021, PP Properti membidik marketing sales sekitar Rp1,38 triliun yang bersumber dari tiga lini 
bisnis. “Kontribusi terbesar masih dari residensial,” jelas Linda. 

 

Guna menopang kinerja tahun ini, PP Properti menyiapkan capex sekitar Rp 438 miliar. Capex digunakan untuk proyek 
carry over. “diantaranya setoran modal anak perushaan sekitar 18%, mall & edutainment 25%, hotel 19%, dan 
pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37%,” ujar Linda. 

 

PP Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek residensial, mengoperasikan, dan memiliki pusat 
perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. 

 

Selain itu, memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah 
satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok. /fsp 
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MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 

Tahun Kerbau Logam, Tahun Kebangkitan PP Properti 

 

INILAHCOM, Jakarta - Tahun 2020 menjadi tahun kejutan bagi banyak perusahaan properti termasuk PTPP Properti 
Tbk. Lantaran ada pandemi COVID-19. Tahun ini, diharapkan menjadi tahun kebangkitan. 

 

Hal itu disampaikan Sinur Linda Gustina, Direktur Utama PP Properti Tbk dalam diskusi virtual bertajuk Jurus PP 
Properti Menghadapi Bisnis Properti 2021, Jakarta, Kamis (4/2/2021). 

 

Di sisi lain, pengembang properti pelat merah ini, membidik marketing sales Rp1,38 triliun. Dengan anggaran untuk 
belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp438 miliar. "Semester I-2021, perseroan fokus pada portofolio 
management atau pengelolaan portofolio. Selanjutnya semester II-2021, perseroan menjalankan strategi market 
development dan market penetration," ujar Linda. 

 

Menurut Linda, dengan adanya Vaksin Covid-19 akan meningkatkan aktivitas individu dan business group serta 
mampu mengaktifkan semua lini penggerak ekonomi. Vaksinasi yang efektif dapat membangkitkan kepercayaan diri 
untuk berinteraksi. "Melakukan vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat sangat memerlukan waktu, namun peran 
pemerintah Indonesia dan seluruh negara di dunia sangat terasa. Sehingga Kami optimis pada kuartal pertama 2021 
dan selanjutnya semoga kondisi terus membaik," papar Linda. 

 

Linda menjelaskan, perseroan memiliki tiga lini bisnis yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, 
apartemen, dan rumah tapak (landed house). Lalu, mall & edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan edupark, 
serta hotel yang terdiri atas business and leisure hotel. 

 

"Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, terhubungan dengan lifestyle venue dan infrastuktur 
serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan work from home (WFH)," jelas Linda. 

 

Untuk rumah tapak, tambah dia, rencananya dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur dan Bandung. "Total luas 
lahan dari pengembangan landed house ini seluas 30 hektare," paparnya. 

 

Sementara itu tahun 2021, PP Properti membidik marketing sales sekitar Rp1,38 triliun yang bersumber dari tiga lini 
bisnis. "Kontribusi terbesar masih dari residensial," jelas Linda. 

 

Guna menopang kinerja tahun ini, PP Properti menyiapkan capex sekitar Rp 438 miliar. Capex digunakan untuk proyek 
carry over. "diantaranya setoran modal anak perushaan sekitar 18%, mall & edutainment 25%, hotel 19%, dan 
pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37%," ujar Linda. 

 

PP Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek residensial, mengoperasikan, dan memiliki pusat 
perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. Selain itu, memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, Bandung, 
Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok. [ipe] 

MEDIA : Inilah.com SECTION : Ekonomi 

TERBIT : Kamis, 4 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 12.18 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://inilah.com/news/2588689/tah
un-kerbau-logam-tahun-
kebangkitan-pp-properti  
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MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 

Siapkan Capex Rp438 Miliar, PPRO Bidik Marketing Sales Sebesar Rp1,38 Triliun 

Budi 

 

Ipotnews - PT PP Properti Tbk (PPRO) menargetkan perolehan marketing sales di 2021 sebesar Rp1,38 miliar, dengan 
alokasi anggaran belanja modal (capex) untuk sepanjang tahun ini senilai Rp438 miliar. 

 

Menurut Direktur Utama PPRO, Sinur Linda Gustina, pada tahun ini perseroan akan lebih fokus pada penerapan 
strategi bisnis terkait pengelolaan portofolio di semester pertama dan pada Semester II-2021 akan lebih konsentrasi 
pasa pengembangan maupun penetrasi pasar. 

 

"Semester I-2021, perseroan fokus pada portfolio management, selanjutnya semester II-2021 akan menjalankan 
strategi market development dan market penetration," ujar Linda dalam diskusi virtual bertajuk "Jurus PP Properti 
Menghadapi Bisnis Properti 2021" di Jakarta, Kamis (4/2). 

 

Dengan demikian, kata Linda, perseroan berharap bisa mencapai target marketing sales di 2021 sebesar Rp1,38 triliun, 
dengan besaran capex senilai Rp438 miliar. "Kami menyebut tahun 2021 ini sebagai tahun kebangkitan, sehingga kami 
optimistis kinerja PP Properti akan lebih baik dibanding tahun lalu," ucapnya. 

 

Dia menyebutkan, pendistribusian vaksin Covid-19 diyakini akan meningkatkan aktivitas individu dan korporasi, serta 
mampu mengaktifkan semua lini bisnis dalam menggerakan ekonomi. Linda menambahkan, pelaksanaan vaksinasi 
yang efektif akan mampu membangkitkan kepercayaan diri untuk berinteraksi. 

 

"Melakukan vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat sangat memerlukan waktu, namun peran pemerintah Indonesia 
dan seluruh negara di dunia sangat terasa. Sehingga, kami optimistis pada Kuartal I-2021 dan selanjutnya semoga 
kondisi terus membaik," papar Linda. 

 

Lebih lanjut dia memaparkan, sejauh ini PPRO memiliki tiga lini bisnis, yaitu residensial yang terdiri atas 
pengembangan kawasan, apartemen dan rumah tapak (landed house). Selanjutnya, mall and edutainment yang terdiri 
atas lifestyle mall dan edupark, serta hotel yang terdiri atas business and leisure hotel. 

 

"Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, terhubungan dengan lifestyle venue dan infrastuktur 
serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan WfH (work from home. Tahun ini fokus kami mengembangkan 
bisnis landed house," tuturnya. 

 

Untuk rumah tapak, menurut dia, PPRO akan melakukan pengembangan di Cibubur dan Bandung. "Total luas lahan 
dari pengembangan landed house ini seluas 30 hektare," imbuhnya. 

MEDIA : Indopremier.com SECTION : Ekonomi 

TERBIT : Kamis, 4 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 12.34 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://www.indopremier.com/ipotn
ews/newsDetail.php?jdl=Siapkan_C
apex_Rp438_Miliar__PPRO_Bidik_Mar
keting_Sales_Sebesar_Rp1_38_Triliun

&news_id=129749&group_news=IPO
TNEWS&taging_subtype=STOCK&na

me=&search=y_general&q=PPRO&h
alaman=1   
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Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan PPRO, Deni Budiman mengatakan bahwa target marketing sales di 
2021 sebesar Rp1,38 triliun akan bersumber dari tiga lini bisnis. Sejauh ini kontribusi terbesar berasal dari bisnis 
residensial. Dia menyebutkan, capex senilai Rp438 miliar akan digunakan untuk proyek carry over. 

 

"Kami menargetkan pertumbuhan pendapatan di 2021 sekitar 10-15 persen dibandingkan perolehan pendapatan di 
2020. Demikian juga dengan laba bersih tahun ini ditargetkan bertumbuh sekitar 10-15 persen dibanding tahun lalu," 
kata Deni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 

Bidik Marketing Sales Rp1,38 Triliun di 2021, PP Properti Jalankan Dua Strategi 

Santo 

 

JAKARTA, KabarProperti.id  – Dalam mengantisipasi bisnis properti di tengah pandemi Covid-19, PT PP Properti Tbk. 
akan menjalankan dua strategi memasuki paruh kedua 2021. Di sisi lain, pengembang properti ini membidik marketing 
sales Rp 1,38 triliun dengan anggaran modal kerja (capital expenditure/capex) Rp 438 miliar pada tahun ini. 

 

“Semester I-2021, perseroan fokus pada portofolio management atau pengelolaan portofolio. Selanjutnya semester II-
2021, perseroan menjalankan strategi market development dan market penetration,” ujar Sinur Linda Gustina, Direktur 
Utama PT PP Properti Tbk., dalam diskusi virtual bertajuk Jurus PP Properti Menghadapi Bisnis Properti 2021, Kamis 
(4/2/2021). 

 

PP Properti Jalankan Dua Strategi 

Diskusi virtual bertajuk Jurus PP Properti Menghadapi Bisnis Properti 2021 

Menurut Linda, dengan adanya vaksin Covid-19 akan meningkatkan aktivitas individu dan business group serta mampu 
mengaktifkan semua lini penggerak ekonomi. Vaksinasi yang efektif dapat membangkitkan kepercayaan diri untuk 
berinteraksi. 

 

“Melakukan vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat sangat memerlukan waktu, namun peran pemerintah Indonesia 
dan seluruh negara di dunia sangat terasa. Sehingga kami optimis pada kuartal pertama 2021 dan selanjutnya semoga 
kondisi terus membaik,” ujar dia. 

 

Linda menjelaskan, Perseroan memiliki tiga lini bisnis yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, 
apartemen, dan rumah tapak (landed house). Lalu, mall & edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan edupark, 
serta hotel yang terdiri atas business and leisure hotel. 

 

Startegi PP Properti 2021 

Sinur Linda Gustina, Direktur Utama PP Properti Tbk. : Kontribusi terbesar masih dari residensial 

“Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, terhubungan dengan lifestyle venue dan infrastuktur 
serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan work from home (WFH). Kami mengembangkan proyek yang 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini yakni mengutamakan kesehatan dan berkegiatan di dalam tempat 
hunian, baik sekolah maupun kerja,” jelas Linda. 

 

Untuk rumah tapak, tambah dia, rencananya dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur dan Bandung. “Total luas 
lahan dari pengembangan landed house ini seluas 30 hektare,” paparnya. 

 

Sementara itu tahun 2021, PP Properti membidik marketing sales sekitar Rp1,38 triliun yang bersumber dari tiga lini 
bisnis. “Kontribusi terbesar masih dari residensial,” jelas Linda. 

 

Guna menopang kinerja tahun ini, PP Properti menyiapkan capex sekitar Rp 438 miliar. Capex digunakan untuk proyek 

MEDIA : Kabarproperti.id SECTION : Ekonomi 

TERBIT : Kamis, 4 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 12.00 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://kabarproperti.id/bidik-
marketing-sales-rp138-triliun-di-2021-
pp-properti-jalankan-dua-strategi  
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carry over. “Diantaranya setoran modal anak perusahaan sekitar 18%, mall & edutainment 25%, hotel 19%, dan 
pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37%,” ujar Linda. 

 

PP Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek residensial, mengoperasikan, dan memiliki pusat 
perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. Selain itu, memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, Bandung, 
Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok. “Untuk hotel 
kami akan mengoperasikan sekitar 1000 kamar,” ungkap Linda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 

Properti Mulai Menggeliat, Begini Jurus PP Properti Menyosong Pasca Pandemi 

Zal Hanif 

 

JAKARTA,IH— Kedatangan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 tahap awal beberapa minggu lalu mulai 
memberi dampak positif dan optimisme tersendiri terhadap pelaku usaha, tak terkecuali pelaku bisnis properti di tanah 
air. Dengan kata lain, Vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah itu, membawa harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi 
khususnya sektor properti di dalam negeri. 

 

Kondisi ini juga dirasakan oleh pengembang PT PP Properti Tbk. Bahkan perusahaan ‘pelat merah’ tersebut sudah 
menyiapkan langkah-langka PP properti menyonsong masa pasca pandemi. ”Dengan adanya Vaksin Covid-19 akan 
meningkatkan aktivitas individu dan business group serta mampu mengaktifkan semua lini penggerak ekonomi. 
Vaksinasi yang efektif dapat membangkitkan kepercayaan diri untuk berinteraksi,” kata Sinur Linda Gustina, Direktur 
Utama PP Properti Tbk, dalam diskusi virtual bertajuk Jurus PP Properti Menghadapi Bisnis Properti 2021, Kamis 
(4/2/2021). 

 

Menurut Linda, proses vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat tentu membutuhkan waktu, namun peran pemerintah 
Indonesia dan seluruh negara di dunia belakangan ini sangat terasa. “Karena itu, Kami optimis pada kuartal pertama 
2021 dan selanjutnya semoga kondisi terus membaik,” imbuhnya. 

 

PP Properti telah mempersiapkan strategi berkelanjutan untuk menghadirkan proyek-proyek inovatif dan terbaik bagi 
konsumen properti di tanah air. 

 

PP Properti sendiri telah mempersiapkan strategi berkelanjutan untuk menghadirkan proyek-proyek inovatif dan terbaik 
bagi konsumen properti di tanah air.  Dalam mengantisipasi bisnis properti di tengah pandemi Covid-19, PT PP Properti 
Tbk akan menjalankan dua strategi memasuki paruh kedua 2021. 

 

“Semester I-2021, perseroan fokus pada portfolio management atau pengelolaan portofolio. Selanjutnya semester II-
2021, perseroan menjalankan strategi market development dan market penetration,” terang Linda. 

 

Linda juga menjelaskan, Perseroan memiliki tiga lini bisnis yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, 
apartemen, dan rumah tapak (landed house). Lalu, mall & edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan edupark, 
serta hotel yang terdiri atas business and leisure hotel. 

 

“Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, terhubungan dengan lifestyle venue dan infrastuktur 
serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan work from home (WFH),” tuturLinda. 

 

Sementara itu tahun 2021, PP Properti membidik marketing sales sekitar Rp1,38 triliun yang bersumber dari tiga lini 
bisnis. “Guna menopang kinerja tahun ini, PP Properti menyiapkan capex sekitar Rp 438 miliar. Capex digunakan untuk 
proyek carry over. Diantaranya setoran modal anak perushaan sekitar 18%, mall & edutainment 25%, hotel 19%, dan 
pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37%,” jelas Linda. 

MEDIA : Indonesiahousing.co SECTION : Ekonomi 

TERBIT : Kamis, 4 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 12.00 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : http://indonesiahousing.co/properti-
mulai-menggeliat-begini-jurus-pp-
properti-menyosong-pasca-
pandemi/  
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Hingga saat ini PP Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek residensial, dan memiliki pusat perbelanjaan 
di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. Selain itu, PP Properti juga memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, 
Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok. 

 

Sedangkan untuk rumah tapak, tambah dia, rencananya baru akan dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur dan 
Bandung, dengan luas total lahan untuk pengembangan landed house ini seluas 30 hektare. “Jadi, meskipun selama ini 
kami lebih dikenal sebagai pengembang yang banyak membangun apartemen dan hotel,dan komersial, namun untuk 
rumah tapak kami juga tidak akan ketinggalan. Karena potensi rumah tapak juga sangat bagus dan prospektif,” 
pungkas Linda. (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 

PP Properti Incar Marketing Sales Rp 1,38 Triliun Tahun 2021 

 

JawaPos.com – PT PP Properti Tbk mengincar marketing sales senilai Rp 1,38 triliun tahun 2021. Guna mencapai 
target itu, anak usaha dari PT Pembangunan Perumahan Tbk ini mengalokasikan belanja modal Rp 438 miliar dengan 
menyiapkan dua strategi yang akan dilakukan sepanjang tahun ini. 

 

“Semester I-2021, perseroan fokus pada portfolio management atau pengelolaan portofolio. Selanjutnya semester II-
2021, perseroan menjalankan strategi market development dan market penetration,” ujar Sinur Linda Gustina, Direktur 
Utama PP Properti Tbk, dalam diskusi virtual bertajuk Jurus PP Properti Menghadapi Bisnis Properti 2021, Kamis (4/2). 

 

Menurut Linda, dengan adanya Vaksin Covid-19 akan meningkatkan aktivitas individu dan business group serta 
mampu mengaktifkan semua lini penggerak ekonomi. Vaksinasi yang efektif dapat membangkitkan kepercayaan diri 
untuk berinteraksi. 

 

“Melakukan vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat sangat memerlukan waktu, namun peran pemerintah Indonesia 
dan seluruh negara di dunia sangat terasa. Sehingga Kami optimis pada kuartal pertama 2021 dan selanjutnya semoga 
kondisi terus membaik,” ujar dia. 

 

Linda menjelaskan, Perseroan memiliki tiga lini bisnis yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, 
apartemen, dan rumah tapak (landed house). Lalu, mall & edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan edupark, 
serta hotel yang terdiri atas business and leisure hotel. 

 

“Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, terhubungan dengan lifestyle venue dan infrastuktur 
serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan work from home (WFH),” jelas Linda. 

 

Untuk rumah tapak, tambah dia, rencananya dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur dan Bandung. “Total luas 
lahan dari pengembangan landed house ini seluas 30 hektare,” paparnya. 

 

Untuk target marketing sales senilai Rp1,38 triliun tahun ini diharapkan dikontribusikan dari tiga lini bisnis. “Kontribusi 
terbesar masih dari residensial,” jelas Linda. 

 

Guna menopang kinerja tahun ini, PP Properti menyiapkan capex sekitar Rp 438 miliar. Capex digunakan untuk proyek 
carry over. “diantaranya setoran modal anak perushaan sekitar 18%, mall & edutainment 25%, hotel 19%, dan 
pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37%,” ujar Linda. 

 

PP Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek residensial, mengoperasikan, dan memiliki pusat 
perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. 

Selain itu, memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah 
satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok 

MEDIA : JawaPos.com SECTION : Ekonomi 

TERBIT : Kamis, 4 Februari 2021 AD VALUE : Rp 3.000.000,- 

WAKTU : 14.00 WIB PR VALUE : Rp 9.000.000,- 

JENIS : Online LINK : https://www.jawapos.com/ekonomi
/properti/04/02/2021/pp-properti-
incar-marketing-sales-rp-138-triliun-
tahun-2021/  

https://www.jawapos.com/ekonomi/properti/04/02/2021/pp-properti-incar-marketing-sales-rp-138-triliun-tahun-2021/
https://www.jawapos.com/ekonomi/properti/04/02/2021/pp-properti-incar-marketing-sales-rp-138-triliun-tahun-2021/
https://www.jawapos.com/ekonomi/properti/04/02/2021/pp-properti-incar-marketing-sales-rp-138-triliun-tahun-2021/
https://www.jawapos.com/ekonomi/properti/04/02/2021/pp-properti-incar-marketing-sales-rp-138-triliun-tahun-2021/


 

MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 

Strategi PP Properti Antisipasi Bisnis di Masa Pandemi 

Rizkie Fauzian 

 

Jakarta: Dalam mengantisipasi bisnis properti di tengah pandemi covid-19, PT PP Properti Tbk akan menjalankan 
beberapa strategi memasuki semester II-2021. 

  

Direktur Utama PP Properti Sinur Linda Gustina mengatakan pihaknya fokus pada portofolio management, remodelling 
produk yang disesuiakan dengan market, dan pengembangan landed. 

  

"Selanjutnya semester II-2021, perseroan akan menjalankan strategi market development dan market penetration," 
ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis, 4 Februari 2021. 

 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?Happy Inspire Confuse Sad 

Menurut Linda, tahun ini menjadi kebangkitan dari sektor properti. Terutama dengan adanya vaksin-19 diharapkan 
semakin efektif mendorong bisnis properti. 

  

"Di kuartal IV-2020 kita sudah optimistis, dan di kuartal I-2021 kita semakin lincah bisnisnya setelah efektivitas vaksin 
ini terlihat," jelasnya. 

  

Linda menambahkan, strategi lainnya meningkatkan aktivitas individu dan business group serta mampu mengaktifkan 
semua lini penggerak ekonomi. 

  

"Kami optimistis pada kuartal pertama 2021 dan selanjutnya semoga kondisi terus membaik," ujar Linda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA : Medcom.id SECTION : Ekonomi 

TERBIT : Kamis, 4 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 13.08 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 
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Seperti ini Strategi PP Properti Hadapi 2021 

 

jpnn.com, JAKARTA - PT PP Properti Tbk akan menjalankan dua strategi dalam mengantisipasi bisnis properti di 
tengah pandemi. Direktur Utama PP Properti Tbk Sinur Linda Gustina menjelaskan, perseroan memiliki tiga lini bisnis 
yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, apartemen, dan rumah tapak (landed house). Lalu, mall & 
edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan edupark, serta hotel yang terdiri atas business and leisure hotel.  

 

“Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, terhubungan dengan lifestyle venue dan infrastuktur 
serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan work from home (WFH),” jelas Linda dalam diskusi virtual bertajuk 
Jurus PP Properti Menghadapi Bisnis Properti 2021, Kamis (4/2).  

 

Di sisi lain, pengembang properti ini membidik marketing sales Rp1,38 triliun dengan anggaran modal kerja (capital 
expenditure/capex) Rp438 miliar pada tahun ini. Baca Juga: Dihujat Warganet, Nia Ramadhani Curhat Begini 
“Semester I-2021, perseroan fokus pada pengelolaan portofolio.  

 

Selanjutnya semester II-2021, perseroan menjalankan strategi market development dan market penetration,” ujar 
Linda. Untuk rumah tapak, rencananya dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur dan Bandung. 

 

“Total luas lahan dari pengembangan landed house ini seluas 30 hektare,” paparnya.  

 

Sementara pada 2021, PP Properti membidik marketing sales sekitar Rp1,38 triliun yang bersumber dari tiga lini bisnis. 
“Kontribusi terbesar masih dari residensial,” jelas Linda. Nah untuk menopang kinerja tahun ini, PP Properti 
menyiapkan capex sekitar Rp438 miliar. Capex digunakan untuk proyek carry over.  

 

Di antaranya setoran modal anak perushaan sekitar 18 persen, mall & edutainment 25 persen, hotel 19 persen, dan 
pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37 persen. PP Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek 
residensial, mengoperasikan, dan memiliki pusat perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan.  

 

Selain itu, memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah 
satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok. "Kami optimistis pada kuartal pertama 2021 dan selanjutnya 
semoga kondisi terus membaik,” tutur dia.(chi/jpnn) 
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WAKTU : 13.33 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 
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Terapkan Dua Strategi, PP Properti: 2021 Adalah Tahun Kebangkitan! 

Anto Erawan 

 

PP Properti menjalankan dua strategi besar di semester pertama dan kedua 2021, dengan mengandalkan produk 
properti yang terbagi dalam tiga lini bisnis. 

 

RealEstat.id (Jakarta) – Pandemi COVID-19 tak ayal berdampak pada bisnis PT PP Properti, Tbk (PPRO). Kuartal II 
hingga akhir 2020, merupakan rentang waktu yang cukup berat bagi pengembang pelat merah ini. Kendati demikian, 
PP Properti optimistis menghadapi 2021, sejumlah strategi pun telah disiapkan. 

 

Sinur Linda Gustina, Direktur Utama PP Properti, Tbk. meyakini, 2021 adalah tahun kebangkitan bisnis properti. Dalam 
mengantisipasi bisnis properti di tengah pandemi, pihaknya akan menjalankan dua strategi besar. 

 

“Pada Semester Pertama 2021, PP Properti fokus pada portfolio management atau pengelolaan portofolio. Selanjutnya 
semester Kedua 2021, Perseroan akan menjalankan strategi market development dan market penetration,” ungkap 
Sinur Linda Gustina dalam diskusi virtual bertajuk "Jurus PP Properti Menghadapi Bisnis Properti 2021", Kamis 
(4/2/2021). 

 

Menurut Linda—demikian dia akrab disapa—pendistribusian vaksin Covid-19 yang telah dimulai di Indonesia akan 
meningkatkan aktivitas individu dan business group serta mampu mengaktifkan semua lini penggerak ekonomi. 
Vaksinasi yang efektif dapat membangkitkan kepercayaan diri untuk berinteraksi. 

 

"Melakukan vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat sangat memerlukan waktu, namun peran pemerintah Indonesia 
dan seluruh negara di dunia sangat terasa. Sehingga Kami optimistis pada kuartal pertama 2021 dan selanjutnya 
semoga kondisi terus membaik,” ujarnya. 

 

Tiga Lini Bisnis PP Properti 

Lebih lanjut, Linda menjelaskan, PP Properti memiliki tiga lini bisnis, yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan 
kawasan, apartemen, dan rumah tapak (landed house). Kedua, mall & edutainment yang terdiri dari lifestyle mall dan 
edupark. Ketiga, lini bisnis hotel yang terdiri atas business and leisure hotel. 

 

“Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, terhubungan dengan lifestyle venue dan infrastuktur 
serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan work from home (WFH),” jelas Linda. 

 

Sementara itu, T. Arso Anggoro, Direktur Operasi 2 PT PP Properti menuturkan, saat ini Perseroan tengah 
mengembangkan beberapa perumahan di Semarang, Cibubur, dan Bandung dengan total lahan sekitar 30 hektar. 

 

"Di Semarang, PP Properti mengembangkan satu cluster hunian tapak dengan luas lahan sekitar 20 hektar. 
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Rencananya, di sini akan dibangun 116 unit rumah bernuansa Bali dengan revenue berkisar Rp917 miliar," kata Arso. 

 

Di Gedebage, Bandung, imbuhnya, PP Properti juga mengembangkan 160 unit rumah tapak yang terbagi dalam tiga 
cluster, dengan revenue sekitar Rp800-an miliar. Sedangkan di bilangan Transyogi, Cibubur, Perseroan akan 
membangun rumah kelas menengah yang desainnya sedang dirampungkan. 

 

PP Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek residensial, mengoperasikan, dan memiliki pusat 
perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. Selain itu, PPRO juga memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, 
Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok. 

 

Menyoal hotel keenam PP Properti di Lombok, Fajar Saiful Bahri, Direktur Bisdev & HCM PT PP Properti, Tbk. 
menyebut, pembangunan hotel yang berada di Mataram, Lombok, NTB ini menelan biaya investasi sebesar Rp438 
miliar. 

 

"Hotel ini hampir memasuki tahap topping off, dan direncanakan mulai beroperasi pada September 2021," katanya. 

 

Berkapasitas 160 unit kamar, hotel yang diberinama Prime Park Hotel & Convention Lombok ini akan dioperasikan oleh 
PP Hospitality dan akan menambah jumlah kamar hotel milik PP Properti menjadi 1.000 unit. 

 

Linda menerangkan, di tahun 2021, PP Properti membidik marketing sales sekitar Rp1,38 triliun yang bersumber dari 
tiga lini bisnis tersebut, di mana kontribusi terbesar masih dari lini bisnis residensial. 

 

Guna menopang kinerja tahun ini, imbuhnya, PP Properti menyiapkan anggaran modal kerja (Capital 
Expenditure/Capex) sekitar Rp438 miliar. 

 

"Capex digunakan untuk proyek carry over di antaranya setoran modal anak perusahaan sekitar 18%, mall and 
edutainment sebesar 25%, hotel sebesar 19%, dan pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37%,” pungkas Linda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 
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Bidik Marketing Sales Rp 1,38 Triliun, Apa Saja Fokus PP Properti pada 2021? 

Dian Tami Kosasih 

 

Liputan6.com, Jakarta - Meski mengalami dampak COVID-19 pada tahun lalu, PT PP Properti Tbk (PPRO) optimistis 
pihaknya mampu bekerja lebih optimal sepanjang 2021. Hal ini dibuktikan dengan target marketing sales mencapai 
Rp1,38 triliun. 

 

Untuk mencapai target tersebut, Direktur Utama PP Properti Tbk Sinur Linda Gustina menuturkan, pihaknya akan fokus 
pada tiga lini bisnis, yakni residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, apartemen, dan rumah tapak (landed 
house). Terdapat juga mall dan edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan edupark, serta hotel yang terdiri atas 
business and leisure hotel. 

 

“Kontribusi terbesar masih dari residensial,” kata Linda dalam diskusi virtual bertajuk Jurus PP Properti Menghadapi 
Bisnis Properti 2021, Kamis (4/2/2021). Khusus rumah tapak, emiten berkode PPRO ini akan mengembangkan daerah 
Semarang, Cibubur dan Bandung. “Total luas lahan dari pengembangan landed house ini seluas 30 hektare,” 
paparnya. 

 

Tbk mengembangkan Kawasan Grand Kamala Lagoon (GKL) dengan konsep Floating City (dok: humas) 

Guna menopang kinerja tahun ini, PP Properti menyiapkan capex sekitar Rp 438 miliar. Capex digunakan untuk proyek 
carry over. 

 

"Di antaranya setoran modal anak perushaan sekitar 18 persen, mall dan edutainment 25 persen, hotel 19 persen, dan 
pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37 persen,” ujar Linda. 

 

PP Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek residensial, mengoperasikan, dan memiliki pusat 
perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. 

 

Selain itu, memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah 
satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok.  Guna menopang kinerja tahun ini, PP Properti menyiapkan capex 
sekitar Rp 438 miliar. Capex digunakan untuk proyek carry over. 

 

"Di antaranya setoran modal anak perushaan sekitar 18 persen, mall dan edutainment 25 persen, hotel 19 persen, dan 
pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37 persen,” ujar Linda. 

 

PP Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek residensial, mengoperasikan, dan memiliki pusat 
perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. 

 

Selain itu, memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah 
satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok. 

MEDIA : Liputan6.com SECTION : Ekonomi 

TERBIT : Kamis, 4 Februari 2021 AD VALUE : Rp 3.000.000,- 

WAKTU : 14.09 WIB PR VALUE : Rp 9.000.000,- 
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PP Properti Alokasikan Belanja Modal Rp 438 Miliar pada 2021 

Dian Tami Kosasih 

 

Liputan6.com, Jakarta - Terus berinovasi di tengah pandemi COVID-19, PT PP Properti Tbk (PPRO) telah menyiapkan 
anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp438 miliar sepanjang 2021. 

 

“Semester I tahun 2021, perseroan fokus pada portfolio management atau pengelolaan portofolio,” kata Sinur Linda 
Gustina, Direktur Utama PT PP Properti Tbk, dalam diskusi virtual, Kamis (4/2/2021). 

 

Selain strategi di semester I, emiten berkode PP Properti ini juga telah menyiapkan strategi lain memasuki paruh kedua 
2021. Tak hanya itu, pengembang properti ini juga membidik marketing sales sebesar Rp1,38 triliun pada 2021. 

 

"Selanjutnya semester II tahun 2021, perseroan menjalankan strategi market development dan market penetration," 
ujar Linda. 

 

Tingkat optimistis PP Propertijuga didukung  ada vaksinasi COVID-19 yang telah dilakukan pemerintah pada awal 
2021. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan aktivitas individu dan business group serta  mengaktifkan semua 
lini penggerak ekonomi. 

 

Tak hanya itu, vaksinasi juga dapat membangkitkan kepercayaan diri untuk berinteraksi dengan orang lain, meski tetap 
menerapkan protokol kesehatan. 

 

"Melakukan vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat sangat memerlukan waktu, namun peran pemerintah Indonesia 
dan seluruh negara di dunia sangat terasa. Sehingga Kami optimis pada kuartal pertama 2021 dan selanjutnya semoga 
kondisi terus membaik,” tuturnya. 

 

Saat ini perseroan memiliki tiga lini bisnis yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, apartemen, dan 
rumah tapak (landed house). Lalu, mall & edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan edupark, serta hotel yang 
terdiri atas business and leisure hotel. 

 

“Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, terhubungan dengan lifestyle venue dan infrastuktur 
serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan work from home (WFH),” ujar Linda. 

 

 

 

 

 

MEDIA : Liputan6.com SECTION : Ekonomi 

TERBIT : Kamis, 4 Februari 2021 AD VALUE : Rp 3.000.000,- 
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Bidik Penjualan Rp 1,38 T, PP Properti Siapkan Strategi Keberlanjutan 

Zal Hanif 

 

Tahun 2021, PP Properti membidik marketing sales sekitar Rp1,38 triliun yang bersumber dari tiga lini bisnis. 

 

JAKARTA, KORIDOR— Kedatangan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 tahap awal beberapa minggu lalu 
mulai memberi dampak positif dan optimisme tersendiri terhadap pelaku usaha, tak terkecuali pelaku bisnis properti di 
tanah air. Dengan kata lain, Vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah itu, membawa harapan baru bagi pertumbuhan 
ekonomi khususnya sektor properti di dalam negeri. 

 

Kondisi ini juga dirasakan oleh pengembang PT PP Properti Tbk. Bahkan perusahaan ‘pelat merah’ tersebut sudah 
menyiapkan langkah-langka PP properti menyonsong masa pasca pandemi. ”Dengan adanya Vaksin Covid-19 akan 
meningkatkan aktivitas individu dan business group serta mampu mengaktifkan semua lini penggerak ekonomi. 
Vaksinasi yang efektif dapat membangkitkan kepercayaan diri untuk berinteraksi,” kata Sinur Linda Gustina, Direktur 
Utama PP Properti Tbk, dalam diskusi virtual bertajuk Jurus PP Properti Menghadapi Bisnis Properti 2021, Kamis 
(4/2/2021). 

 

Menurut Linda, proses vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat tentu membutuhkan waktu, namun peran pemerintah 
Indonesia dan seluruh negara di dunia belakangan ini sangat terasa. “Karena itu, Kami optimis pada kuartal pertama 
2021 dan selanjutnya semoga kondisi terus membaik,” imbuhnya. 

 

PP Properti sendiri telah mempersiapkan strategi berkelanjutan untuk menghadirkan proyek-proyek inovatif dan terbaik 
bagi konsumen properti di tanah air.  Dalam mengantisipasi bisnis properti di tengah pandemi Covid-19, PT PP Properti 
Tbk akan menjalankan dua strategi memasuki paruh kedua 2021. 

 

“Semester I-2021, perseroan fokus pada portfolio management atau pengelolaan portofolio. Selanjutnya semester II-
2021, perseroan menjalankan strategi market development dan market penetration,” terang Linda. 

 

Linda juga menjelaskan, Perseroan memiliki tiga lini bisnis yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, 
apartemen, dan rumah tapak (landed house). Lalu, mall & edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan edupark, 
serta hotel yang terdiri atas business and leisure hotel. 

 

“Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, terhubungan dengan lifestyle venue dan infrastuktur 
serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan work from home (WFH),” tuturLinda. 

 

Sementara itu tahun 2021, PP Properti membidik marketing sales sekitar Rp1,38 triliun yang bersumber dari tiga lini 
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bisnis. “Guna menopang kinerja tahun ini, PP Properti menyiapkan capex sekitar Rp 438 miliar. Capex digunakan untuk 
proyek carry over. Diantaranya setoran modal anak perushaan sekitar 18%, mall & edutainment 25%, hotel 19%, dan 
pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37%,” jelas Linda. 

 

Hingga saat ini PP Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek residensial, dan memiliki pusat perbelanjaan 
di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. Selain itu, PP Properti juga memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, 
Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok. 

 

Sedangkan untuk rumah tapak, tambah dia, rencananya baru akan dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur dan 
Bandung, dengan luas total lahan untuk pengembangan landed house ini seluas 30 hektare. “Jadi, meskipun selama ini 
kami lebih dikenal sebagai pengembang yang banyak membangun apartemen dan hotel,dan komersial, namun untuk 
rumah tapak kami juga tidak akan ketinggalan. Karena potensi rumah tapak juga sangat bagus dan prospektif,” 
pungkas Linda. (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIA CLIPPING 
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PPRO Bidik Marketing Sales Rp1,38 Triliun di 2021 

Dadag 

 

Pasardana.id - PT PP Properti Tbk (IDX: PPRO), perusahaan pengembang properti nasional, tengah membidik 
marketing sales sebesar Rp1,38 triliun dengan anggaran modal kerja (capital expenditure/capex) Rp438 miliar pada 
tahun ini. 

 

Adapun, dalam mengantisipasi bisnis properti di tengah pandemi Covid-19, perseroan akan menjalankan dua strategi 
dalam memasuki paruh kedua 2021. 

 

“Semester I-2021, perseroan fokus pada portfolio management atau pengelolaan portofolio. Selanjutnya, di semester II-
2021, perseroan menjalankan strategi market development dan market penetration,” ujar Sinur Linda Gustina, Direktur 
Utama PP Properti Tbk, dalam diskusi virtual bertajuk Jurus PP Properti Menghadapi Bisnis Properti 2021, Kamis 
(04/2). 

 

Menurut Linda, dengan adanya Vaksin Covid-19 akan meningkatkan aktivitas individu dan business group serta 
mampu mengaktifkan semua lini penggerak ekonomi. 

 

Vaksinasi yang efektif dapat membangkitkan kepercayaan diri untuk berinteraksi. 

 

"Melakukan vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat sangat memerlukan waktu, namun peran pemerintah Indonesia 
dan seluruh negara di dunia sangat terasa. Sehingga Kami optimis pada kuartal pertama 2021 dan selanjutnya semoga 
kondisi terus membaik,” ujar dia. 

 

Lebih lanjut Linda menjelaskan, Perseroan memiliki tiga lini bisnis yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan 
kawasan, apartemen, dan rumah tapak (landed house). 

 

Lalu, mall & edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan edupark, serta hotel yang terdiri atas business and leisure 
hotel. 

 

“Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, terhubungan dengan lifestyle venue dan infrastuktur 
serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan work from home (WFH),” jelas Linda. 

 

Untuk rumah tapak, tambah dia, rencananya dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur dan Bandung. 

 

“Total luas lahan dari pengembangan landed house ini seluas 30 hektare,” paparnya. 

 

Sementara itu, di tahun 2021 ini, PP Properti membidik marketing sales sekitar Rp1,38 triliun yang bersumber dari tiga 
lini bisnis. 
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“Kontribusi terbesar masih dari residensial,” jelas Linda. 

 

Guna menopang kinerja tahun ini, PP Properti menyiapkan capex sekitar Rp438 miliar. Capex digunakan untuk proyek 
carry over. 

 

“Diantaranya setoran modal anak perusahaan sekitar 18%, mall & edutainment 25%, hotel 19%, dan pembayaran 
tanah yang telah dimiliki sekitar 37%,” beber Linda. 

 

Lebih jauh, PP Properti saat ini telah merampungkan 8 proyek residensial, mengoperasikan dan memiliki pusat 
perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. 

 

Selain itu, perseroan memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru 
serta ditambah satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok. 
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PP Properti bidik marketing sales Rp1,38 triliun tahun ini 

Nanda Aria Putra 

 

PT PP Properti Tbk. (PPRO) membidik penjualan atau marketing sales sebesar Rp1,38 triliun di tahun ini, 

 

"Kami optimistis target marketing sales bisa mencapai Rp1,38 triliun di tahun ini. Ini tahun kebangkitan kalau saya 
sebut," kata Direktur Utama PP Properti Sinur Linda Gustina dalam webinar bertajuk Jurus PP Properti Menghadapi 
Bisnis Properti 2021, Kamis (4/2). 

 

Dia mengatakan, penjualan PP Properti di tahun ini akan bersumber dari tiga lini bisnis utama, yaitu residensial yang 
terdiri dari rumah tapak, apartemen, dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung. 

 

Lalu, mal dan educational entertainment (edutainment) yang terdiri dari lifestyle mall dan educational park (edupark), 
serta hotel yang terdiri atas business and leisure hotel.  

 

“Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, terhubung dengan lifestyle venue dan infrastruktur 
serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan work from home (WFH),” ujarnya. 

 

Sementara itu, perusahaan menganggarkan belanja modal alias capital expenditure (capex) mencapai Rp438 miliar di 
tahun ini. Dana itu akan berasal dari pembayaran tanah yang telah dimiliki sebesar 37%, lini bisnis mal dan 
edutainment sebesar 25%, dan modal anak usaha 18%. 

 

Adapun, fokus perseroan pada tahun ini akan terbagi menjadi dua. Pada semester I-2021, perusahaan akan 
memusatkan pada pengelolaan portofolio. Lalu pada semester II-2021 bakal menjalankan market development dan 
market penetration. 
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Jelang MotoGP Mandalika, PP Properti Siap Operasikan Hotel di Lombok 

 

Pagelaran MotoGP yang akan dihelat di Mandalika, Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak ingin disia-
siakan oleh PT PP Properti Tbk. PP Properti sudah menyiapkan hotel yang rencananya mulai bisa dioperasikan jelang 
MotoGP di Mandalika. 

 

“Insyaallah September akan operasi (hotel), MotoGP Oktober,” kata Direktur Utama PP Properti, Sinur Linda Gustina, 
saat konferensi pers secara virtual, Kamis (4/2). 

 

Linda mengungkapkan pembangunan hotel tersebut sudah masuk tahap akhir. Beroperasinya hotel tersebut membuat 
PP Properti sudah memiliki enam hotel. 

 

“Bagaimana dengan Lombok? Nah ini kami spend lebih kurang Rp 390 miliar dan ini sudah spend dari 1 atau 2 tahun 
lalu, tahun ini hanya penyelesaiannya saja. Sebentar lagi masuk ke interior,” ujar Linda. 

 

“Dengan 160 kamar kami optimis, kenapa? Karena pemerintah juga menempatkan pariwisata itu sebagai salah satu 
prioritas untuk bangkit,” tambahnya. 

 

Pembangunan infrastruktur di kawasan Lombok untuk mendukung MotoGP Mandalika. 

 

Linda mengakui okupansi hotel rendah khususnya saat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 
Namun, ia membeberkan saat ini setiap hari okupansinya selalu ada.  

 

Linda menjelaskan okupansi tersebut salah satunya karena aktivitas bekerja bisa dari hotel. Ia percaya hotel yang di 
Lombok okupansinya bakal ramai. 

 

“Kalau kita lihat Pak Menteri sangat meng-encourage kita dan Lombok itu salah satu destinasi unggulan apalagi ada 
MotoGP,” tutur Linda. 

 

Selain hotel yang akan beroperasi di Lombok, PP Properti saat ini sudah memiliki hotel yang tersebar di Jakarta, 
Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru. 
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Optimistis 2021 Membaik, PPRO Targetkan Marketing Sales Rp1,38 T 

Busthomi 

 

Jakarta, TopBusiness – Salah satu pengembang anak usaha BUMN, PT PP Properti Tbk (PPRO) mengaku telah 
mengusung strategi dalam mengantisipasi bisnis properti di tengah pandemi Covid-19. Disebut perseoan, ada dua 
strategi yang akan dilakukan di 2021 ini. 

 

Langkah ini membuat perseroan semakin optimistis dan berani mematok marketing sales di 2021 mencapai Rp1,38 
triliun dengan ditopang pengucuran anggaran modal kerja (capital expenditure/capex) sebesar Rp 438 miliar. 

 

“Untuk semester I-2021, perseroan fokus pada portfolio management atau pengelolaan portofolio. Kemudian di 
semester II-2021, perseroan menjalankan strategi market development dan market penetration,” ujar Direktur Utama 
PP Properti Tbk, Sinur Linda Gustina, dalam diskusi virtual bertajuk ‘Jurus PP Properti Menghadapi Bisnis Properti 
2021’, Kamis (4/2/2021). 

 

Dengan startegi itu, PPRO yakin bisa mengantongi marketing sales sebesar Rp1,38 triliun yang bersumber dari tiga 
lino bisnis perseroan, yaitu pertama, residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, apartemen, dan rumah 
tapak (landed house). 

 

Kedua, lini bisnis mall & edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan edupark, serta ketiga, hotel yang terdiri atas 
business and leisure hotel. “Kontribusi terbesar [marketing sales 2021] masih dari residensial,” jelas Linda. 

 

Optimistime perseoan juga ditopang oleh adanya seluruh proyek PTPP yang dikembangkan berada di lokasi strategis, 
terhubungan dengan lifestyle venue dan infrastuktur serta konektivitas internet yang mendukung. 

 

“Sehingga untuk kegiatan work from home (WFH) sangat mendukung. Dan untuk proyek rumah tapak ini akan 
dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur dan Bandung. Dengan total luas lahan dari pengembangan landed house 
ini seluas 30 hektare,” dia menerangkan. 

 

Capex 

Guna menopang kinerja tahun ini, PP Properti telah menyiapkan capex sekitar Rp 438 miliar. Capex digunakan untuk 
proyek carry over. “Di antaranya, untuk setoran modal anak perushaan sekitar 18%, mall & edutainment 25%, hotel 
19%, dan pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37%,” ujarnya. 

 

Saat ini, PP Properti juga telah merampungkan delapan proyek residensial, mengoperasikan, dan memiliki pusat 
perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. 

 

Selain itu, kata dia, perseroan juga memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan 
Pekanbaru serta ditambah satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok. 
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Lebih jauh dia menegaskan, bagi perseroan tahun 2021 ini dinilai akan terjadi pemulihan ekonomi apalagi mengingat 
adanya vaksinasi Covid-19 bisa meningkatkan aktivitas individu dan business group serta mampu mengaktifkan semua 
lini penggerak ekonomi. 

 

“Vaksinasi yang efektif dapat membangkitkan kepercayaan diri untuk berinteraksi,” katanya. “Vaksinasi untuk semua 
lapisan masyarakat memang memerlukan waktu, namun peran pemerintah Indonesia sangat terasa. Sehingga kami 
optimis pada kuartal I-2021 dan selanjutnya kondisi akan membaik,” pungkas Linda. 
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Bidik Penjualan Rp 1,38 T di 2021, Apa yang Mau Dilakukan PT PP Properti? 

 

PT PP Properti Tbk membidik marketing sales Rp 1,38 triliun di tahun 2021. Target tersebut didukung dengan 
anggaran modal kerja atau capital expenditure (capex) Rp 438 miliar di tahun 2021. 

 

Direktur Utama PP Properti, Sinur Linda Gustina, mengungkapkan capex tersebut digunakan untuk proyek carry over di 
antaranya setoran modal anak perusahaan 18 persen, mal dan edutainment 25 persen, hotel 19 persen, dan 
pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37 persen. 

 

Linda menganggap, 2021 sebagai tahun kebangkitan setelah di 2020 dikagetkan dengan adanya pandemi COVID-19. 
Untuk itu, perusahaan pengembang properti ini sudah menyiapkan strateginya. 

 

“Semester I 2021, perseroan fokus pada portfolio management atau pengelolaan portofolio. Selanjutnya semester II 
2021, perseroan menjalankan strategi market development dan market penetration,” kata Linda saat konferensi pers 
secara virtual, Kamis (4/2). 

 

Linda menjelaskan perseroan memiliki tiga lini bisnis yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, 
apartemen, dan rumah tapak atau landed house. Lalu, mal dan edutainment yang terdiri atas lifestyle mal dan edupark, 
dan hotel yang terdiri atas business and leisure hotel.  

 

Untuk membuat lini bisnis tersebut diminati masyarakat, perusahaan akan memaksimalkan jaringan internet. Sehingga 
bisa dimanfaatkan untuk aktivitas bekerja di luar kantor. 

“Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, terhubung dengan lifestyle venue dan infrastuktur 
serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan work from home atau WFH,” ujar Linda. 

 

Linda memastikan setiap lini bisnis bakal terus dikembangkan. Ia mencontohkan untuk rumah tapak yang rencananya 
dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur, dan Bandung.  

PP Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek residensial, mengoperasikan, dan memiliki pusat 
perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. 

 

Selain itu, perseroan memiliki hotel yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru, serta 
ditambah satu hotel di Lombok yang sedang proses pembangunan. 

Linda percaya dengan adanya vaksin COVID-19 bisa meningkatkan aktivitas individu dan business group, serta 
mampu mengaktifkan semua lini penggerak ekonomi. Ia menganggap yang efektif dapat membangkitkan kepercayaan 
diri untuk berinteraksi. 

 

"Melakukan vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat sangat memerlukan waktu, namun peran pemerintah Indonesia 
dan seluruh negara di dunia sangat terasa. Sehingga Kami optimis pada kuartal pertama 2021 dan selanjutnya semoga 
kondisi terus membaik,” tutur Linda 
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PP Properti siapkan dua strategi untuk mengarungi bisnis di tahun 2021 

Sugeng Adji Soenarso 

 

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam mengantisipasi bisnis properti di tengah pandemi Covid-19, PT PP Properti Tbk 
akan menjalankan dua strategi memasuki paruh kedua 2021. 

 

“Semester I-2021, perseroan fokus pada portfolio management atau pengelolaan portofolio. Selanjutnya semester II-
2021, perseroan menjalankan strategi market development dan market penetration,” ujar Direktur Utama PP Properti 
Tbk Sinur Linda Gustina, dalam keterangan resmi yang diterima kontan.co.id, Kamis (4/2). 

 

Menurut Linda, dengan adanya Vaksin Covid-19 akan meningkatkan aktivitas individu dan business group serta 
mampu mengaktifkan semua lini penggerak ekonomi. Vaksinasi yang efektif dapat membangkitkan kepercayaan diri 
untuk berinteraksi. 

 

"Melakukan vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat sangat memerlukan waktu, namun peran pemerintah Indonesia 
dan seluruh negara di dunia sangat terasa. Kami optimis pada kuartal pertama 2021 dan selanjutnya semoga kondisi 
terus membaik,” ujar dia. 

 

Linda menjelaskan, perusahaan memiliki tiga lini bisnis yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, 
apartemen, dan rumah tapak (landed house). Lalu, mall & edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan edupark, 
serta hotel yang terdiri atas business and leisure hotel. Ia optimis, berbagai proyek yang dikembangkab akan diterima 
pasar lantaran berada di lokasi strategis, terhubungan dengan lifestyle venue, dan infrastuktur serta konektivitas 
internet yang mendukung kegiatan work from home (WFH). 

 

Untuk rumah tapak, tambah dia, rencananya dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur dan Bandung. “Total luas 
lahan dari pengembangan landed house ini seluas 30 hektare,” paparnya. 

 

Sementara itu tahun 2021, PP Properti membidik marketing sales sekitar Rp1,38 triliun yang bersumber dari tiga lini 
bisnis. “Kontribusi terbesar masih dari residensial,” lanjutnya. 

 

Guna menopang kinerja tahun ini, PP Properti menyiapkan capex sekitar Rp 438 miliar. Capex digunakan untuk proyek 
carry over, diantaranya setoran modal anak perushaan sekitar 18%, mall & edutainment 25%, hotel 19%, dan 
pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37%. 

 

PP Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek residensial, mengoperasikan, dan memiliki pusat 
perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. Selain itu, memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, Bandung, 
Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok. 
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PP Properti Bidik Penjualan Rp 1,38 Triliun 

Ahmad Nabhani 

 

Tahun 2021 menjadi tahun kebangkitan PT PP Properti Tbk (PPRO) dari pandemi Covid-19. Meski dihadapkan pada 
pandemi, emiten properti ini terus pacu ekspansi bisnisnya dengan menargetkan marketing sales Rp 1,38 triliun. 

 

Kata Direktur Utama PP Properti, Sinur Linda Gustina, tahun ini target penjualan hampir sama dengan tahun lalu. 
Kemudian untuk memenuhi target tersebut, perseroan mengalokasikan belanja modal Rp 438 miliar dengan 
menyiapkan dua strategi yang akan dilakukan sepanjang tahun ini.”Semester pertama, perseroan fokus pada portfolio 
management atau pengelolaan portofolio. Selanjutnya semester kedua, perseroan menjalankan strategi market 
development dan market penetration,” ujarnya dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (4/2). 

 

Menurut Linda, dengan adanya vaksin Covid-19 akan meningkatkan aktivitas individu dan business group serta mampu 
mengaktifkan semua lini penggerak ekonomi. Vaksinasi yang efektif dapat membangkitkan kepercayaan diri untuk 
berinteraksi.“Melakukan vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat sangat memerlukan waktu, namun peran 
pemerintah Indonesia dan seluruh negara di dunia sangat terasa. Sehingga Kami optimis pada kuartal pertama 2021 
dan selanjutnya semoga kondisi terus membaik,”kata dia. 

 

Linda menjelaskan, perseroan memiliki tiga lini bisnis yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, 
apartemen, dan rumah tapak (landed house). Lalu, mall & edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan edupark, 
serta hotel yang terdiri atas business and leisure hotel.“Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi 
strategis, terhubungan dengan lifestyle venue dan infrastuktur serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan 
work from home (WFH),” jelas Linda. 

 

Untuk rumah tapak, tambah dia, rencananya dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur dan Bandung. Disebutkan, 
total luas lahan dari pengembangan landed house ini seluas 30 hektare. Perseroan menyebutkan, penggunaan capex 
untuk proyek carry over dan diantaranya setoran modal anak perushaan sekitar 18%, mall & edutainment 25%, hotel 
19% serta pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37%. 

 

PP Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek residensial, mengoperasikan, dan memiliki pusat 
perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. Selain itu, perseroan juga memiliki lima hotel yang tersebar di 
Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah satu hotel sedang dalam pembangunan di 
Lombok. 

 

Perseroan juga menyampaikan rencana penerbitan obligasi berkelanjutan II tahap I tahun 2021 senilai Rp 300 miliar. 
Obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan II dengan nilai total Rp 2,4 triliun. Disebutkan, obligasi 
tersebut memiliki tingkat bunga sebesar 10,70% per tahun berjangka waktu 370 hari dan dijamin secara kesanggupan 
penuh (full comitment). Adapun surat utang ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. 

 

MEDIA : Neraca SECTION : Bisnis 

TERBIT : Kamis, 4 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 16.36 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://www.neraca.co.id/article/14
2226/pp-properti-bidik-penjualan-rp-

138-triliun  
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MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 

Proyek Rumah Tapak Salah Satu Andalan PT PP Properti 

Yanita Petriella 

 

Bisnis.com, JAKARTA – PT PP Properti Tbk., anak perusahaan BUMN PT PP (Persero) Tbk., membidik marketing 
sales ebesar Rp1,38 triliun tahun ini dengan salah satu andalannya adalah proyek rumah tapak. 

 

Direktur Utama PP Properti Tbk Sinur Linda Gustina mengatakan target marketing sales sekitar Rp1,38 triliun tahun ini 
bersumber dari tiga lini bisnis di mana kontribusi terbesar masih dari residensial. 

 

Adapun terdapat tiga lini bisnis yang dijalankan perseroan yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, 
apartemen, dan rumah tapak. 

 

Kemudian, pusat perbelanjaan dan edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan edupark, serta hotel yang terdiri atas 
business and leisure hotel. 

 

"Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, terhubungan dengan lifestyle venue dan infrastuktur 
serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan work from home (WFH)," ujarnya pada Kamis (4/2/2021). 

 

Untuk rumah tapak, rencananya dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur dan Bandung dengan total luas lahan 30 
hektare. 

 

Tahun ini, lanjutnya, perseroan fokus pada pengelolaan portofolio, remodelling produk yang disesuaikan dengan pasar, 
dan pengembangan rumah tapak. 

 

Pada semester kedua tahun ini, lanjutnya, PT PP Properti akan menjalankan strategi pengembangan dan penetrasi 
pasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA : Bisnis.com SECTION : Bisnis 

TERBIT : Kamis, 4 Februari 2021 AD VALUE : Rp 4.000.000,- 

WAKTU : 23.47 WIB PR VALUE : Rp 12.000.000,- 

JENIS : Online LINK : https://ekonomi.bisnis.com/read/202
10204/47/1352596/proyek-rumah-
tapak-salah-satu-andalan-pt-pp-
properti  
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MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 

PT PP Properti Bersiap Garap 3 Lini Bisnis Sepanjang 2021 

Yanita Petriella 

 

Bisnis.com, JAKARTA – PT PP Properti Tbk. akan fokus pada pengelolaan portofolio pada semester pertama tahun ini, 
lalu pada semester kedua menjalankan strategi pengembangan dan penetrasi pasar. 

 

Direktur Utama PP Properti Tbk, Sinur Linda Gustina menyebutkan tiga lini bisnis yang dijalankan perseroan di 
antaranya residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, apartemen, dan rumah tapak; pusat perbelanjaan dan 
edutainment yakni lifestyle mall dan edupark; serta business and leisure hotel. 

 

"Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, terhubungan dengan lifestyle venue dan infrastuktur 
serta konektivitas internet yang mendukung work from home," kata Linda pada Kamis (4/2/2021). 

 

Untuk rumah tapak, lanjutnya, rencananya dikembangkan di Semarang, Cibubur, dan Bandung. "Total lahan dari 
pengembangan landed house ini seluas 30 hektare," ucapnya. 

 

Sepanjang tahun ini, perseroan menganggarkan belanja modal kerja Rp438 miliar yang akan digunakan untuk proyek 
carry over. 

 

Proyek carry over itu di antaranya setoran modal anak perusahaan sekitar 18 persen, mal dan edutainment 25 persen, 
hotel 19 persen, serta pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37 persen. 

 

Dia menambahkan anak usaha BUMN PTPP (Persero) Tbk itu telah merampungkan delapan proyek residensial, 
mengoperasikan, serta memiliki pusat perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. 

 

Perseroan juga memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru. 
Kemudian juga terdapat satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok. 

 

Linda selanjutnya mengungkapkan keoptimisannya bahwa sektor properti tahun ini akan bangkit setelah sepanjang 
tahun lalu tertekan pandemi Covid-19. 

 

Dia mengatakan aktivitas individu dan sektor bisnis akan terus membaik seiring dengan adanya vaksin Covid-19 
sehingga ekonomi akan bergerak. 

 

"Vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat memerlukan waktu, tetapi peran Pemerintah Indonesia dan seluruh negara 
di dunia sangat terasa. Kami optimistis pada kuartal pertama 2021 dan selanjutnya semoga kondisi terus membaik," 
ujarnya. 

 

Menurutnya, keefektifan vaksinasi akan membangkitkan kepercayaan diri untuk berinteraksi sehingga mengaktifkan 
semua lini penggerak ekonomi 

MEDIA : Bisnis.com SECTION : Bisnis 

TERBIT : Kamis, 4 Februari 2021 AD VALUE : Rp 4.000.000,- 

WAKTU : 21.04 WIB PR VALUE : Rp 12.000.000,- 

JENIS : Online LINK : https://ekonomi.bisnis.com/read/202
10204/47/1352547/pt-pp-properti-
bersiap-garap-3-lini-bisnis-
sepanjang-2021  
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MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 

PPRO Segera Menggulirkan Strategi Bisnis Berkelanjutan 

 

PT PP Properti Tbk (PPRO) memproyeksikan pendapatan pra penjualan (marketing sales) Rp 1,38 triliun dan 
menganggarkan modal kerja (capital expenditure/capex) Rp 438 miliar di tahun 2021. BUMN properti ini berencana 
mengimplementasikan strategi khusus mengantisipasi dinamika bisnis properti di tengah pandemi Covid-19. “Semester 
I-2021, perseroan fokus pada portfolio management atau pengelolaan portofolio. Selanjutnya semester II-2021, 
perseroan menjalankan strategi market development dan market penetration,” ujar Sinur Linda Gustina, Direktur Utama 
PP Properti Tbk, dalam diskusi virtual bertajuk Jurus PP Properti Menghadapi Bisnis Properti 2021 di Jakarta, Kamis 
(4/2/2021). 

 

PPRO akan meningkatkan aktivitas individu dan business group serta mampu mengaktifkan semua lini penggerak 
ekonomi. Vaksinasi yang efektif dapat membangkitkan kepercayaan diri untuk berinteraksi. "Melakukan vaksinasi untuk 
semua lapisan masyarakat sangat memerlukan waktu, namun peran pemerintah Indonesia dan seluruh negara di dunia 
sangat terasa. Sehingga Kami optimis pada kuartal pertama 2021 dan selanjutnya semoga kondisi terus membaik,” ujar 
Linda. 

 

Perseroan memiliki tiga lini bisnis yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, apartemen, dan rumah 
tapak (landed house). Lalu, mall & edutainment yang terdiri lifestyle mall dan edupark, serta hotel yang terdiri business 
and leisure hotel. “Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, terhubung dengan lifestyle venue 
dan infrastuktur serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan work from home (WFH),” jelas Linda. 

 

Untuk rumah tapak, tambah dia, rencananya dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur dan Bandung. “Total luas 
lahan dari pengembangan landed house ini seluas 30 hektare,” paparnya. Sementara itu tahun 2021, PP Properti 
membidik marketing sales sekitar Rp 1,38 triliun yang bersumber dari tiga lini bisnis. “Kontribusi terbesar masih dari 
residensial,” jelas Linda. 

 

Guna menopang kinerja tahun ini, PP Properti menyiapkan capex sekitar Rp 438 miliar. Capex digunakan untuk proyek 
carry over. “Di antaranya setoran modal anak perusahaan sekitar 18%, mall & edutainment 25%, hotel 19%, dan 
pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37%,” ujar Linda. 

 

PP Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek residensial, mengoperasikan, dan memiliki pusat 
perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. Selain itu, memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, Bandung, 
Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok. 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA : SWA.co.id SECTION : Bisnis 

TERBIT : Kamis, 4 Februari 2021 AD VALUE : Rp 3.000.000,- 

WAKTU : 21.04 WIB PR VALUE : Rp 9.000.000,- 

JENIS : Online LINK : https://swa.co.id/property/ppro-
segera-menggulirkan-strategi-bisnis-
berkelanjutan  
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MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 

PP Properti Anggarkan Belanja Modal Rp438 Miliar untuk 2021 

Abraham Sihombing 

 

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Manajemen PT PP Properti Tbk (PPRO) optimistis Vaksin Covid-19 akan meningkatkan 
kegiatan individu dan grup usaha (business group) yang mampu mengaktifkan seluruh lini usaha penggerak 
perekonomian. Pasalnya, program vaksinasi pemerintah tersebut cukup efektif dalam membangkitkan kepercayaan diri 
untuk berinteraksi. 

 

Demikian diungkapkan Sinur Linda Gustina, Direktur Utama PP Properti Tbk, dalam diskusi virtual bertajuk Jurus PP 
Properti Menghadapi Bisnis Properti 2021, Kamis (4/2/2021). 

 

“Pelaksanaan vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat memang memerlukan waktu panjang. Akan tetapi, peran 
pemerintah Indonesia dan seluruh negara di dunia sangat terasa. Karena itu, kami optimistis pada triwulan pertama 
2021 ini dan selanjutnya. Semoga kondisinya terus membaik,” ujar Linda. 

 

Linda mengungkapkan, untuk mengantisipasi bisnis properti di tengah pandemi Covid-19 ini, maka PPRO akan 
menjalankan dua strategi pada 2021 ini. Pada paruh pertama 2021, manajemen perseroan akan fokus pada portfolio 
management atau pengelolaan portofolio. Selanjutnya pada paruh kedua, manajemen PPRO akan menjalankan 
strategi market development dan market penetration. 

 

Untuk menopang kinerja perseroan, demikian Linda, manajemen PPRO mengalokasikan dana sebesar Rp438 miliar 
untuk membiayai belanja barang modal (capital expenditure/capex) pada tahun ini. Dana itu akan digunakan untuk 
membiayai berbagai proyek yang merupakan carry over agar dapat dilanjutkan bahkan diselesaikan pada tahun ini. 

 

“Sekitar 18% dari dana tersebut akan digunakan untuk setoran modal anak perusahaan, sebesar 25% untuk mall & 
edutaintment, sebesar 19% untuk hotel dan sekitar 37% untuk pembayaran tanah yang telah dimiliki,” papar Linda. 

 

Menurut Linda, perseroan kini memiliki tiga lini bisnis, yakni residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, 
apartemen, dan rumah tapak (landed house). Kemudian, perseroan juga mengoperasikan mall & edutainment yang 
terdiri atas lifestyle mall dan edupark, serta hotel yang terdiri atas business and leisure hotel. 

 

“Seluruh proyek yang kami kembangkan berada di lokasi strategis, berhubungan dengan lifestyle venue dan 
infrastuktur serta konektivitas internet yang mendukung kegiatan work from home (WFH),” jelas Linda. 

 

Untuk rumah tapak, tambah dia, rencananya dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur dan Bandung. “Total luas 
lahan dari pengembangan landed house ini seluas 30 hektar,” pungkas Linda. 

 

“Kami menargetkan marketing sales (penjualan pemasaran) sekitar Rp1,38 triliun pada tahun ini, yang berasal dari 
ketiga lini bisnis tersebut, dimana kontribusi terbesarnya masih berasal dari bisnis residensial,” imbuh Linda. 

 

MEDIA : Industry.co.id SECTION : Bisnis 

TERBIT : Kamis, 4 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 19.34 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://www.industry.co.id/read/805
25/pp-properti-anggarkan-belanja-
modal-rp438-miliar-untuk-2021  
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Seperti diketahui, PP Properti kini telah menyelesaikan delapan proyek residensial dan mengoperasikan pusat-pusat 
perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. Di samping itu, anak usaha PT Pembangunan Perumahan Tbk 
(PTPP) tersebut juga memiliki lima hotel di Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru. Saat ini, 
perseroan sedang membangun sebuah hotel di Lombok. (Abraham Sihombing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 

Bidik Penjualan Rp 1,38 triliun, PP Properti Siapkan Dua Strategi, Apa Saja? 

 

PROPERTI – Program vaksinasi Covid-19 nasional yang dilakukan secara serentak, diharapkan mampu memberikan 
dampak positif terhadap perekonomian, khususnya industri properti. Vaksinasi sangat efektif membangkitkan 
kepercayaan diri untuk berinteraksi. 

 

Direktur Utama PP Properti Tbk, Sinur Linda Gustina menekankan, vaksin Covid-19 akan meningkatkan aktivitas 
individu dan business group serta mampu mengaktifkan semua lini penggerak ekonomi. Oleh karena itu, kata Linda, 
pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi guna menyongsong bangkitnya kembali sektor properti. 

 

Dalam diskusi virtual yang berjudul Jurus PP Properti Menghadapi Bisnis Properti 2021, Kamis (4/2), Linda yang belum 
lama didapuk menahkodai pengembang plat merah tersebut menjelaskan, PT PP Properti Tbk akan menjalankan dua 
strategi memasuki paruh kedua 2021. Dirinya optimis tahun 2021 akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. 

 

“Kami membidik marketing sales Rp 1,38 triliun dengan anggaran modal kerja (capital expenditure/capex) Rp 438 miliar 
pada tahun ini. Semester I-2021, perseroan fokus pada portfolio management atau pengelolaan portofolio. Selanjutnya 
semester II-2021, perseroan menjalankan strategi market development dan market penetration,” ujar Linda yang dalam 
diskusi bersama media itu didampingi oleh jajaran direksi. 

 

Lebih lanjut diungkapkan Linda, perseroan memiliki tiga lini bisnis yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan 
kawasan, apartemen, dan rumah tapak (landed house). Lalu, mall & edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan 
edupark, serta hotel yang terdiri atas business and leisure hotel. Dirinya memastikan seluruh proyek yang 
dikembangkan berada di lokasi strategis dan terkoneksi dengan fasilitas lainnya. 

 

“Sedangkan untuk rumah tapak, kami rencananya akan mengembangkan hunian di daerah Semarang, Cibubur dan 
Bandung. Total luas lahan dari pengembangan landed house ini seluas 30 hektare. Secara keseluruhan, tahun 2021 
kami menargetkan marketing sales sekitar Rp1,38 triliun yang bersumber dari tiga lini bisnis. “Kontribusi terbesar masih 
dari residensial,” jelas Linda. 

 

Sementara untuk menopang kinerja tahun ini, sambung Linda, PP Properti menyiapkan capex sekitar Rp 438 miliar. 
Capex, ujarnya, digunakan untuk proyek carry over, diantaranya setoran modal anak perushaan sekitar 18%, mall & 
edutainment 25%, hotel 19%, dan pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37%. 

 

Sebagai informasi, PP Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek residensial, mengoperasikan, dan 
memiliki pusat perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. Selain itu, memiliki lima hotel yang tersebar di 
Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah satu hotel sedang dalam pembangunan di 
Lombok. 

 

 

 

MEDIA : Propertynbank.co.id SECTION : Bisnis 

TERBIT : Kamis, 4 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 19.34 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://www.propertynbank.com/bi
dik-penjualan-rp-138-triliun-pp-
properti-siapkan-dua-strategi-apa-
saja/  
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MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 

Niat Bayar Utang ke BBTN, PPRO Rilis Obligasi Rp300 Miliar 

 

JAKARTA-PT PP Properti Tbk (PPRO) memutuskan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) atas 
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II-2021 sebesar Rp300 miliar, sejalan dengan agenda perseroan yang akan membayar 
utang kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN). 

 

Berdasarkan prospektus PPRO yang dipublikasi di Jakarta, Kamis (4/2), PP Properti menerbitkan Obligasi 
Berkelanjutan II Tahap II-2021 sebesar Rp300 miliar.  

 

Adapun target dana yang akan dihimpun melalui Obligasi Berkelanjutan II sebesar Rp2,4 triliun.  

Tahun lalu PPRO telah menerbitkan sebesar Rp416,46 miliar. 

 

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II-2021 yang mulai ditawarkan hari ini (4/2) akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali 
Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sebagai bukti utang 
kepada pemegang obligasi.   

 

Obligasi berjangka waktu 370 hari kalender ini memiliki tingkat bunga sebesar 10,7 persen per tahun. 

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok, sedangkan untuk bunga obligasi dibayarkan setiap 
tiga bulan sesuai tanggal pembayaran bunga obligasi.  

 

Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 5 Mei 2021, sedangkan pembayaran bunga terakhir yang 
sekaligus jatuh tempo obligasi pada 15 Februari 2022. 

 

Manajemen PPRO menyebutkan, seluruh dana hasi penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II-2021 setelah 
dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk membayar sebagian utang di BBTN, yakni Bank BTN Cabang Bogor, 
Bank BTN Cabang Surabaya, Bank BTN Cabang Malang, Bank BTN Cabang Surabaya Bukit Darmo dan Bank BTN 
Cabang Semarang. 

 

Pada aksi korporasi ini, PPRO menunjuk PT Maybank Kim Eng Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.  

PPRO berharap, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini bisa dicatatkan di BEI pada 8 Februari 2021.  

Adapun selaku wali amanat adalah PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR).Obligasi Berkelanjutan II PPRO ini 
telah mendapatkan peringkat BBB- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA : Berita Moneter.com SECTION : Bisnis 

TERBIT : Kamis, 4 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 07.46 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://www.beritamoneter.com/20
21/02/niat-bayar-utang-ke-bbtn-
ppro-rilis-obligasi-rp300-miliar/  

https://www.beritamoneter.com/2021/02/niat-bayar-utang-ke-bbtn-ppro-rilis-obligasi-rp300-miliar/
https://www.beritamoneter.com/2021/02/niat-bayar-utang-ke-bbtn-ppro-rilis-obligasi-rp300-miliar/
https://www.beritamoneter.com/2021/02/niat-bayar-utang-ke-bbtn-ppro-rilis-obligasi-rp300-miliar/
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PPRO Tunda Penerbitan Obligasi Rp 300 M, Ada Apa? 

Syahrizal Sidik 

 

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten pengembang properti BUMN, PT PP Properti Tbk (PPRO) mengumumkan 
penundaan rencana penerbitan obligasi korporasi dengan nilai emisi yang dihimpun sebesar Rp 300 miliar. Penerbitan 
ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan II PPRO dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 
2,40 triliun. Namun, yang sudah terealisasi di tahap pertama sebesar Rp 416,46 miliar. 

Berdasarkan pengumuman yang dipublikasikan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada Rabu (3/2/2021), 
PPRO telah menyampaikan surat perihal penundaan penerbitan obligasi ini melalui surat No. 074/EXT/ DIR/ 
PPRO/2021 tanggal 2 Februari 2021 perihal Perubahan jadwal emisi obligasi. 

 

"Bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan pendistribusian Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 
2021 yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2021 ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih 
lanjut," tulis KSEI. 

 

Seperti diketahui, obligasi berkelanjutan ini akan ditawarkan sebesar Rp 300 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 
10,70% per tahun dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak obligasi tersebut diterbitkan. Obligasi ini dijamin secara 
kesanggupan penuh (full commitment). 

 

Surat utang ini sudah mendapat peringkat Triple B Minus (idBBB-) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). 
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi ialah PT Maybank King Eng Sekuritas dan PT Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat sebagai wali amanat. 

 

Anak usaha PTPP ini berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk melunasi sebagian pokok utang di 
PT Bank Tabungan Negara Tbk cabang Bogor sebesar Rp 28,96 miliar dari saldo pinjaman terutang Rp 217,96 miliar 
pada akhir Desember 2020. 

 

Selanjutnya, pembayaran sebagian utang ke BTN cabang Surabaya sebesar Rp 145,99 miliar dari saldo pinjaman 
terutang per akhir Desember 299,16 miliar. Berikutnya, pembayaran BTN cabang Malang Rp 32,45 miliar, BTN cabang 
Surabaya Bukit Darmo Rp 65 miliar, dan BTN cabang Semarang sebesar Rp 25,18 miliar. 

 

Seperti diketahui, baru-baru ini, induk perusahaan PT PP Properti Tbk (PPRO), PT PP Tbk (PTPP) memberikan 
fasilitas pinjaman senilai Rp 1,60 triliun. Dana tersebut nantinya akan dipakai untuk memenuhi kewajiban yang jatuh 
tempo. Tingkat bunga yang ditawarkan sebesar 9,5% atau sebesar 0,791% per bulan dan bersifat non revolving 
dengan jangka waktu 36 bulan. 

 

 

MEDIA : cnbcindonesia.com SECTION : Bisnis 

TERBIT : Kamis, 4 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 20.00 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://www.cnbcindonesia.com/m
arket/20210204190152-17-
221172/ppro-tunda-penerbitan-
obligasi-rp-300-m-ada-apa  
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PP Properti distribusikan obligasi berkelanjutan II tahap II 2021 pada Jumat (5/2) 

Benedicta Prima 

 

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PP Properti Tbk (PPRO) mengumumkan tanggal pendistribusian Obligasi II Tahap II 
Tahun 2021 senilai Rp 300 miliar akan dilaksanakan pada 5 Februari 2021. Kemudian, tanggal pencatatan obligasi di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilaksanakan pada 8 Februari 2021.  Obligasi dengan tenor 370 hari ini ditawarkan 
dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,7%.  

 

Penawaran obligasi ini merupakan rangkaian dari Obligasi Berkelanjutan II dengan target dana yang dihimpun Rp 2,4 
triliun. Obligasi ini mendapatkan peringkat BBB- dari Pefindo yang berlaku satu tahun sejak 25 September 2020 sampai 
dengan 1 September 2021. Di mana, pada tahap I PPRO telah menerbitkan dan menawarkan di tahun 2020 dengan 
jumlah pokok Rp 416,46 miliar.  

 

Dana hasil penawaran obligasi berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 ini akan digunakan untuk membayar sebagian 
utang pokok kepada Bank BTN cabang Bogor dengan saldo pinjaman terutang Rp 189  miliar, Bank BTN Cabang 
Surabaya dengan saldo pinjaman terutang Rp 153,17 miliar, dan Bank BTN Cabang Malang dengan saldo pinjaman 
terutang Rp 127,61 miliar. 

 

Kemudian kepada Bank BTN Cabang Surabaya Bukit Darmo dengan saldo terutang Rp 119,91 miliar, dan Bank BTN 
Cabang Semarang dengan saldo terutang Rp 162,85 miliar.  

 

Pinjaman perbankan tersebut digunakan oleh PPRO untuk pembangunan Apartemen Ayoma Tower West, Apartemen 
Grand Shamaya Tower Aubrey, Apartemen Begawan, Apartemen Grand Dharmahusada Lagoon Tower I Olive, dan 
Apartemen Alton.  

 

Per 30 September 2021, PPRO memiliki rasio labilitas terhadap ekuitas 3,08 kali, pinjaman berbunga terhadap ekuitas 
1,56 kali dan pinjaman berbunga terhadap ebitda 17,02 kali. 

 

Sifat berita : Netral 

1. Informasi obligasi PPRO 

 
 
 
 
 
 

MEDIA : Kontan.com SECTION : Obligasi 

TERBIT : Kamis, 4 Februari 2021 AD VALUE : Rp 3.000.000,- 

WAKTU : 15.41 WIB PR VALUE : Rp 9.000.000,- 

JENIS : Online LINK : https://investasi.kontan.co.id/news/
pp-properti-distribusikan-obligasi-
berkelanjutan-ii-tahap-ii-2021-pada-
jumat-52  
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MEDIA : Investor Daily 

TERBIT : Jumat, 5 Februari 2021 
JENIS : E-Paper 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MEDIA CLIPPING 
BERITA NASIONAL 

 
MEDIA : Kontan 

TERBIT : Jumat, 5 Februari 2021 
JENIS : E-Paper 
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MEDIA : Bisnis Indonesia 

TERBIT : Jumat, 5 Februari 2021 
JENIS : E-Paper 
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MEDIA : Investor Daily SECTION : Ekonomi 

TERBIT : Jumat, 5 Februari 2021 AD VALUE : Rp 15.400.000,- 

WAKTU : N/A PR VALUE : Rp 50.820.000,- 

JENIS : E-Paper LINK : N/A  

https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/31671/pp_properti_bidik_penjualan_rp_1_38_triliun
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MEDIA : Kontan SECTION : Ekonomi 

TERBIT : Jumat, 5 Februari 2021 AD VALUE : Rp 4.250.000,- 

WAKTU : N/A PR VALUE : Rp 14.025.000,- 

JENIS : E-Paper LINK : N/A  

https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/31671/pp_properti_bidik_penjualan_rp_1_38_triliun
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Dua strategi ini sedang disiapkan PP Properti untuk mengarungi bisnis tahun 2021 

Sugeng Adji Soenarso 

 

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam mengantisipasi bisnis properti di tengah pandemi Covid-19, PT PP Properti Tbk 
akan menjalankan dua strategi memasuki paruh kedua 2021. 

 

“Semester I-2021, perseroan fokus pada portfolio management atau pengelolaan portofolio. Selanjutnya semester II-
2021, perseroan menjalankan strategi market development dan market penetration,” ujar Direktur Utama PP Properti 
Tbk Sinur Linda Gustina, dalam keterangan resmi yang diterima kontan.co.id, Kamis (4/2). 

 

Menurut Linda, dengan adanya Vaksin Covid-19 akan meningkatkan aktivitas individu dan business group serta 
mampu mengaktifkan semua lini penggerak ekonomi. Vaksinasi yang efektif dapat membangkitkan kepercayaan diri 
untuk berinteraksi. 

 

"Melakukan vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat sangat memerlukan waktu, namun peran pemerintah Indonesia 
dan seluruh negara di dunia sangat terasa. Kami optimis pada kuartal pertama 2021 dan selanjutnya semoga kondisi 
terus membaik,” ujar dia. 

 

Linda menjelaskan, perusahaan memiliki tiga lini bisnis yaitu residensial yang terdiri atas pengembangan kawasan, 
apartemen, dan rumah tapak (landed house). Lalu, mall & edutainment yang terdiri atas lifestyle mall dan edupark, 
serta hotel yang terdiri atas business and leisure hotel. Ia optimis, berbagai proyek yang dikembangkab akan diterima 
pasar lantaran berada di lokasi strategis, terhubungan dengan lifestyle venue, dan infrastuktur serta konektivitas 
internet yang mendukung kegiatan work from home (WFH). 

 

Untuk rumah tapak, tambah dia, rencananya dikembangkan di daerah Semarang, Cibubur dan Bandung. “Total luas 
lahan dari pengembangan landed house ini seluas 30 hektare,” paparnya. 

 

Sementara itu tahun 2021, PP Properti membidik marketing sales sekitar Rp1,38 triliun yang bersumber dari tiga lini 
bisnis. “Kontribusi terbesar masih dari residensial,” lanjutnya. 

 

Guna menopang kinerja tahun ini, PP Properti menyiapkan capex sekitar Rp 438 miliar. Capex digunakan untuk proyek 
carry over, diantaranya setoran modal anak perushaan sekitar 18%, mall & edutainment 25%, hotel 19%, dan 
pembayaran tanah yang telah dimiliki sekitar 37%. 

 

PP Properti saat ini telah merampungkan delapan proyek residensial, mengoperasikan, dan memiliki pusat 
perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. Selain itu, memiliki lima hotel yang tersebar di Jakarta, Bandung, 
Surabaya, Balikpapan, dan Pekanbaru serta ditambah satu hotel sedang dalam pembangunan di Lombok. 

 

MEDIA : Kontan.com SECTION : Ekonomi 

TERBIT : Jumat, 5 Februari 2021 AD VALUE : Rp 3.000.000,- 

WAKTU : 05.25 WIB PR VALUE : Rp 9.000.000,- 

JENIS : Online LINK : https://newssetup.kontan.co.id/new
s/dua-strategi-ini-sedang-disiapkan-
pp-properti-untuk-mengarungi-
bisnis-tahun-2021  
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PP Properti Targetkan Penjualan Rp 1,38 Triliun 

Novita Intan 

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- PT PP Properti Tbk menargetkan penjualan sebesar Rp 1,38 triliun pada tahun ini. 
Target tersebut ditopang dari capital expenditure (capex) atau anggaran modal kerja sebesar Rp 438 miliar.  

 

 

Direktur Utama PP Properti Sinur Linda Gustina mengatakan, capex akan digunakan untuk proyek carry over, di 
antaranya setoran modal anak perusahaan sebesar 18 persen, mal, dan edutainment sebesar 25 persen, hotel sebesar 
19 persen, dan pembayaran tanah yang dimiliki sebesar 37 persen. 

 

”Pada semester I tahun ini, perseroan fokus pada pengelolaan portofolio. Selanjutnya semester dua, perseroan 
menjalankan strategi pengembangan dan penetrasi market," kata Linda, Kamis (4/2). 

 

Ia menjelaskan, perseroan memiliki tiga lini bisnis. Pertama adalah residensial yang terdiri atas pengembangan 
kawasan, apartemen, dan rumah tapak. Sedangkan lini bisnis lainnya adalah mal dan edutainment serta perhotelan.  

 

“Kami memastikan setiap lini bisnis bakal terus dikembangkan, seperti rumah tapak yang rencananya dikembangkan di 
daerah Semarang, Cibubur, dan Bandung,” ucapnya. 

 

Linda menyebut PP Properti telah merampungkan delapan proyek residensial. Selain itu, perseroan mengoperasikan 
dan memiliki pusat perbelanjaan di Surabaya, Bekasi, dan Balikpapan. Hotel yang dimiliki PP Properti juga tersebar di 
beberapa daerah.  

 

Linda yakin target yang dicanangkan dapat tercapai seiring dengan adanya optimisme terhadap pemulihan ekonomi 
nasional. Menurut dia, pemulihan ekonomi bisa berjalan lebih cepat dengan adanya program vaksinasi. 

 

"Vaksinasi bagi semua lapisan masyarakat memang sangat memerlukan waktu, namun peran Pemerintah Indonesia 
sangat terasa.  Sehingga kami optimistis pada kuartal pertama 2021 dan selanjutnya kondisi ekonomi terus membaik,” 
kata dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA : Republika.co.id SECTION : Ekonomi 

TERBIT : Jumat, 5 Februari 2021 AD VALUE : Rp 3.000.000,- 

WAKTU : 01.30 WIB PR VALUE : Rp 9.000.000,- 

JENIS : Online LINK : https://www.republika.co.id/berita/
qo0nb3416/pp-properti-targetkan-
penjualan-rp-138-triliun  
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Simak 7 Kabar Pasar Ini, Sambil Tunggu Rilis PDB RI 

Syahrizal Sidik 

 

Jakarta, CNBC Indonesia - readyviewed Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat sebesar 0,48% ke 
level 6.107,21 poin pada perdagangan Kamis kemarin. Meski sempat menyentuh level 6.069,55, IHSG berhasil kembali 
bangkit menguat hingga perdagangan berakhir. 

Data perdagangan menunjukkan nilai transaksi sebesar Rp 15,32 triliun dengan frekuensi sebanyak 1,39 juta kali. 
Pelaku pasar asing melakukan aksi beli bersih senilai Rp 609,12 miliar. 

 

Pada Jumat ini, pelaku pasar akan menantikan rilis data perekonomian mengenai Produk Domestik Bruto (PDB) 
sepanjang tahun 2020 yang diperkirakan akan tumbuh negatif. 

 

Cermati aksi dan peristiwa emiten berikut ini yang dihimpun dalam pemberitaan CNBC Indonesia sebelum memulai 
transaksi pada perdagangan Jumat ini (5/2/22021): 

 

1. Pertamina Siap IPO Anak Usaha di Q4 

 

Manajemen BUMN minyak dan gas, PT Pertamina (Persero) berencana mencatatkan salah satu unit usahanya ke 
lantai bursa saham Indonesia pada kuartal ketiga atau kuartal keempat 2021 ini. 

 

Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam acara "Energy Outlook 2021: Bedah Nasib 
Sektor Energi di Tengah Ketidakpastian", yang digelar CNBC Indonesia, Kamis (04/02/2021). 

 

"Di Q3-Q4 akan IPO salah satu unit bisnis kami, sehingga bisa meningkatkan transparansi unit usaha Pertamina ke 
depan," tutur Nicke. 

 

Namun sayangnya Nicketidak menyampaikan unit usaha mana yang akan melantai ke bursa saham. Sebetulnya, 
wacana IPO anak usaha Pertamina sudah mengemuka sejak tahun lalu dalam rapat kerja antara Pertamina dengan 
parlemen. 

 

2. PPRO Tunda Penerbitan Obligasi Rp 300 M, Ada Apa? 

 

Emiten pengembang properti BUMN, PT PP Properti Tbk (PPRO) mengumumkan penundaan rencana penerbitan 
obligasi korporasi dengan nilai emisi yang dihimpun sebesar Rp 300 miliar. Penerbitan ini merupakan bagian dari 
penawaran umum berkelanjutan II PPRO dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 2,40 triliun. Namun, yang 
sudah terealisasi di tahap pertama sebesar Rp 416,46 miliar. 

 

Berdasarkan pengumuman yang dipublikasikan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada Rabu (3/2/2021), 
PPRO telah menyampaikan surat perihal penundaan penerbitan obligasi ini melalui surat No. 074/EXT/ DIR/ 
PPRO/2021 tanggal 2 Februari 2021 perihal Perubahan jadwal emisi obligasi. 

 

MEDIA : Cnbcindonesia.com SECTION : Ekonomi 

TERBIT : Jumat, 5 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 01.30 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://www.cnbcindonesia.com/m
arket/20210205082917-17-
221209/simak-7-kabar-pasar-ini-
sambil-tunggu-rilis-pdb-ri  
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"Bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan pendistribusian Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 
2021 yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2021 ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih 
lanjut," tulis KSEI. 

 

Seperti diketahui, obligasi berkelanjutan ini akan ditawarkan sebesar Rp 300 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 
10,70% per tahun dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak obligasi tersebut diterbitkan. Obligasi ini dijamin secara 
kesanggupan penuh (full commitment). 

 

3. 2020 Berat, Laba Bisnis Konsumer Unilever Drop Jadi Rp 94 T 

 

Perusahaan konsumer global, Unilever PLC, yang tercatat di Bursa London, membukukan laba bersih secara tahunan 
di bisnis konsumer sebesar 5,6 miliar euro atau setara US$ 6,7 miliar di 2020. 

 

Jika memakai kurs Rp 16,846/euro, laba tersebut setara dengan Rp 94,34 triliun. 

 

Berdasarkan pengumuman resmi, dikutip AFP, Kamis (4/2/2021), manajemen Unilever menyatakan laba bersih 
tahunan bisnis konsumer tersebut turun seiring dengan tahun yang bergejolak bagi bisnis perusahaan di tengah 
pandemi Covid-19. Laba bersih bisnis konsumer Unilever tahun 2020 turun 0,8% dari 2019. 

 

"Di tahun yang bergejolak dan tidak dapat diprediksi ini, kami telah menunjukkan ketahanan Unilever melalui pandemi 
Covid-19," kata CEO Unilever Alan Jope. 

 

4. Lunasi Utang, Tunas Baru Lampung Rilis Obligasi Lagi Rp 5,9 T 

 

Emiten perkebunan PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) akan menerbitkan obligasi global senilai US$ 400 juta atau 
setara dengan Rp 5,97 triliun dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia Rp 14.918/US$ per 30 September 
2020. 

 

Penerbitan ini akan dilakukan melalui anak usahanya TBLA International Pte. Ltd yang ditujukan untuk pembayaran 
kewajiban perusahaan. 

 

Dana hasil penerbitan surat ini rencananya akan digunakan untuk melakukan pembelian kembali (buyback) dan/atau 
melunasi obligasi TBLA International sebelumnya yang senilai US$ 250 juta dengan tingkat bunga 7% yang akan jatuh 
tempo pada 2023 mendatang. 

 

Selain itu perusahaan juga berencana untuk melunasi utang Obligasi Berkelanjutan TBLA senilai Rp 1,5 triliun yang 
akan jatuh tempo pada 2023 dan 2025. 

 

5. Merdeka Copper Bersengketa dengan J Resources, Ada Apa? 

PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), melalui anak usaha PT Pani Bersama Tambang (PBT), mengajukan gugatan 
arbitrase terhadap PT J Resources Nusantara (JRN) karena perusahaan dinilai gagal memenuhi kewajibannya untuk 
penyelesaian Conditional Shares Sale and Purchase Agreement (CSPA) yang dilakukan pada 25 November 2019 
sebagaimana diubah pada 16 Desember 2019. 

 

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan perusahaan, pengajuan gugatan arbitrase ini dilakukan di 
Singapore International Arbitration Centre (SIAC). 

 

JRN merupakan anak usaha PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB. Sementara itu, penggugat PT Pani Bersama 
Tambang (PBT) yang merupakan anak usaha MDKA. Terdaftar dalam SIAC Case No. ARB001/21/ARK. 

 

JRN merupakan anak usaha PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB. Sementara itu, penggugat PT Pani Bersama 
Tambang (PBT) yang merupakan anak usaha MDKA. Terdaftar dalam SIAC Case No. ARB001/21/ARK. 

 

6. Cuan! Affinity Partners Caplok Saham Sido Muncul Rp 4,5 T 

 



 

Perusahaan firma ekuitas di Asia, Affinity Equity Partners membeli sebanyak 21% saham PT Industri Jamu dan 
Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO). 

 

Masuknya Affinity ini tercatat dalam transaksi crossing di pasar negosiasi pada perdagangan Rabu kemarin (3/2/2021). 
Data BEI mencatat, Affinity masuk ke saham SIDO melalui broker PT Mandiri Sekuritas (CC) di jam 15:00 WIB, dengan 
melakukan pembelian sebanyak 63.000.000 lot di harga Rp 720/unit sehingga dana yang digelontorkan mencapai Rp 
4,54 triliun. 

 

Broker penjual sendiri merupakan broker yang sama yakni CC sehingga ini merupakan transaksi tutup sendiri alias 
crossing. Jumlah ini sendiri merupakan 21% total saham SIDO yang beredar. Besar kemungkinan PT Hotel Candi Baru 
yang merupakan pengendali perusahaan yang melakukan aksi jual sebab hanya pengendali yang memiliki total saham 
sebanyak 24,30 miliar saham. 

 

7. Erick Thohir Sebut 12 BUMN Bakal Melantai di Bursa 

 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempersiapkan 8-12 perusahaan BUMN, anak dan cucunya untuk 
mencatatkan sahamnya di pasar saham. Rencana ini akan dilakukan mulai tahun ini hingga 2023 mendatang. 

 

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rencana listing ini merupakan bagian dari transformasi BUMN yang sedang 
dilakukan kementerian. Diharapkan dengan tercatatnya saham BUMN di bursa, perusahaan pelat merah ini akan 
memiliki fundamental yang lebih baik dan memiliki bisnis yang sustain ke depannya. 

 

"Di pipeline saya ga mau kasih fix-nya, nanti dicari, ada 8-12 yang akan go public. Tapi bukan sekedar go public tapi 
fundamental dan sustainability harus," kata Erick dalam pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia, Kamis 
(4/2/2021). 
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MEDIA : Kontan 

TERBIT : Sabtu, 6 Februari 2021 
JENIS : E-Paper 
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MEDIA : Investor Daily 

TERBIT : Sabtu, 6 Februari 2021 
JENIS : E-Paper 
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Ini Harga 20 Portofolio Saham yang Digenggam Asabri 

Dilansir dari liputan6.c0m 

 

Liputan6.com, Jakarta - Kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) menghadapi babak baru. Hal ini seiring Kejaksaaan Agung (Kejagung) 
menetapkan delapan tersangka dalam kasus Asabri. 

 

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menuturkan, kasus dugaan 
korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri ini merugikan negara sebesar Rp 23,7 triliun. 

 

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (BEI) merilis kepemilikan efek di atas 5 persen yang tercatat hingga 1 Februari 
2021. Dari data yang dihimpun Liputan6.com, ada 20 saham yang digenggam Asabri. 

 

Berikut harga saham yang digenggam Asabri: 

 

1.PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY) 

 

Harga saham ARMY terakhir di posisi Rp 50. Selain itu, saham ARMY juga berpotensi delisting atau penghapusan 
pencatatan. Pada 2 Desember 2020, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengingatkan potensi delisting saham ARMY. Saham 
ARMY telah disuspensi selama 12 bulan. Masa suspensi akan mencapai 24 bulan pada 2 Desember 2021. 

 

2.PT Asuransi Jasa Tania Tbk (ASJT) 

 

Saham ASJT naik tipis 0,96 persen ke posisi Rp 210 per saham pada Jumat, 5 Februari 2021. 

 

3.PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) 

 

Saham BBYB naik 1,85 persen ke posisi Rp 330 per saham pada Jumat, 5 Februari 2021. 

 

4.PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK) 

 

Saham BTEK ditransaksikan terakhir di posisi Rp 50. 

 

5.PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) 

 

Saham FIRE melemah 5,88 persen ke posisi Rp 480 per saham. 

 

6. PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) 

 

Saham HRTA naik 6,42 persen ke posisi Rp 232 per saham pada Jumat,  5 Februari 2021. 

MEDIA : halloindo.com SECTION : Ekonomi 

TERBIT : Minggu, 7 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 05.25 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://halloindo.com/liputan6/ini-
harga-20-portofolio-saham-yang-
digenggam-asabri  
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7. PT Island Concepts Indonesia Tbk (ICON) 

 

Saham ICON naik 4,55 persen ke posisi Rp 69 pada Jumat, 5 Februari 2021. 

 

8.PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP) 

 

Saham IIKP ditransaksikan Rp 50. Saham IIKP pun berpotensi terdepak dari BEI. Pada 22 Januari 2021, BEI 
menyampaikan saham IIKP telah disuspensi selama 12 bulan. Masa suspensi akan mencapai 24 bulan pada 23 
Januari 2022. 

 

9.PT Indofarma Tbk (INAF) 

 

Saham INAF naik 1,99 persen ke posisi Rp 3.070 per saham pada perdagangan saham Jumat, 5 Februari 2021. 

 

10. PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) 

 

Saham MINA ditransaksikan di posisi harga Rp 50. 

 

11.PT Hanson International Tbk (MYRX) 

 

Saham MYRX ditransaksikan di posisi Rp 50. Saham  MYRX telah disuspensi selama 12 bulan. Masa suspensi 
mencapai 24 bulan pada 16 Januari 2022. 

 

12.PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) 

 

Saham NIKL naik 4,26 persen ke posisi Rp 1.345 per saham. 

 

13. PT Prima Cakrawala Abadi Tbk (PCAR) 

 

Saham PCAR naik 16,07 persen ke posisi Rp 390 per saham pada perdagangan Jumat, 5 Februari 2021. 

 

14.PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) 

 

Saham POLA naik 34,34 persen ke posisi Rp 133 per saham pada Jumat, 5 Februari 2021. 

 

15.PT PP Properti Tbk (PPRO) 

 

Saham PPROP naik 1,32 persen ke posisi Rp 77 per saham. 

 

16. PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU) 

 

Saham SDMU ditransaksikan di posisi Rp 50 per saham pada perdagangan saham Jumat, 5 Februari 2021. 

 

17.PT Pool Advista Indonesia Tbk (POOL) 

 

Saham POOL ditransaksikan dengan harga Rp 50. 

 

18. PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO) 

 

Saham RIMO ditransaksikan dengan harga Rp 50 

 

19.PT SMR Utama Tbk (SMRU) 



 

 

Saham SMRU ditransaksikan dengan harga Rp 50. 

 

20. PT Agung Semesta Sejahtera Tbk (TARA) 

 

Saham TARA ditransaksikan dengan harga Rp 50. 

 

 

Sifat Pemberitaan : Netral 

Menginformasikan harga saham PPRO yang dimiliki oleh Asabri 
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TERBIT : Senin, 8 Februari 2021 
JENIS : E-Paper 
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TERBIT : Senin, 8 Februari 2021 
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MEDIA : Kontan 

TERBIT : Senin, 8 Februari 2021 
JENIS : E-Paper 
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MEDIA : Investor Daily 

TERBIT : Senin, 8 Februari 2021 
JENIS : E-Paper 
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Sifat Pemberitaan : Positif  

2. Informasi target dan strategi PPRO di 2021 

 

 

 

MEDIA : Investor Daily SECTION : Properti 

TERBIT : Senin, 8 Februari 2021 AD VALUE : Rp 15.400.000,- 

WAKTU : N/A PR VALUE : Rp 50.820.000,- 

JENIS : E-Paper LINK : N/A  

https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/31671/pp_properti_bidik_penjualan_rp_1_38_triliun
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Sempat Tertunda, PP Properti (PPRO) Siap Rilis Obligasi Rp300 Miliar 
Dwi Nicken Tari 
 

Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021 yang dicatatkan dengan nilai nominal sebesar Rp300 miliar 
(PPRO02CN2) dengan jangka waktu 370 Hari. 

 

Bisnis.com, JAKARTA - Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021 (Obligasi Tahap II) yang diterbitkan 
oleh PT PP Properti Tbk. (PPRO) mulai dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (8/2/2021). 

 

Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021 yang dicatatkan dengan nilai nominal sebesar Rp300 miliar 
(PPRO02CN2) dengan jangka waktu 370 Hari. 

 

"Tingkat bunga 10,7 persen, dan jatuh tempo pada 15 Februari 2022," papar keterangan BEI. 

 

Hasil pemeringkatan untuk Obligasi Tahap II adalah idBBB- (Triple B Minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia 
(Pefindo). Bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 
Banten Tbk. 

 

Total emisi Obligasi dan Sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun 2021 adalah 4 Emisi dari 4 Emiten senilai Rp1,44 
Triliun. 

 

Dengan pencatatan ini maka total emisi Obligasi dan Sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 468 emisi dengan nilai 
nominal outstanding sebesar Rp423,66 Triliun dan US$47,5 juta, diterbitkan oleh 129 Emiten. 

 

Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 138 seri dengan nilai nominal Rp4.000,55 Triliun dan 
USD400,00 juta. EBA sebanyak 11 emisi senilai Rp7,29 Triliun. 

 

Sebelumnya, PT PP Properti Tbk. menunda pendistribusian Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021 
yang rencana akan dilakukan mulai Kamis (4/2/2021). 

 

Berdasarkan pengumuman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PP Properti telah mengajukan perubahan jadwal 
emisi Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021. 

 

“Pendistribusian Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021 yang semula akan dilaksanakan pada 4 
Februari 2021 ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut,” tulis KSEI, dikutip Kamis (4/2/2021). 

 

PP Properti berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021 dengan pokok Rp300 
miliar. 

 

Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) ini merupakan bagian dari emisi Obligasi Berkelanjutan II PP Properti dengan 
target dana dihimpun Rp2,4 triliun. 

MEDIA : Bisnis.com SECTION : Korporasi 

TERBIT : Senin, 8 Februari 2021 AD VALUE : Rp 4.000.000,- 

WAKTU : 07.55 WIB PR VALUE : Rp 12.000.000,- 

JENIS : Online LINK : https://market.bisnis.com/read/2021
0208/192/1353531/sempat-tertunda-

pp-properti-ppro-siap-rilis-obligasi-
rp300-miliar  
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Sebelumnya, emiten dengan kode saham PPRO ini sudah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I 
Tahun 2021 senilai Rp416,46 miliar. 

 

Lebih lanjut, Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021 menawarkan suku bunga 10,70 persen dengan 
tenor 370 hari kalender sejak tanggal emisi. 

 

Surat utang ini mendapat peringkat idBBB- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). 

 

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek PT Maybank Kim Eng Sekuritas dan wali amanat PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 

 

Dalam prospektus yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia, PPRO akan menggunakan seluruh dana yang 
dihimpun setelah dikurangi nilai emisi untuk membayar kewajiban kepada sejumlah perbankan senilai total Rp297,59 
miliar. 

 

Sifat Pemberitaan : Positif  

1. Informasi obligasi sumber pendanaan PPRO 
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Butuh Dana Bayar Utang ke BBTN, Hari Ini PPRO Catatkan Obligasi di BEI 
 
JAKARTA-Pada perdagangan hari ini PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menerima pencatatan Obligasi Berkelanjutan II 
Tahap II-2021 yang diterbitkan PT PP Properti Tbk (PPRO).  
 
Rencananya, dana hasil penerbitan sebesar Rp300 miliar tersebut akan digunakan untuk membayar sebagian utang ke 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN). 
 
Berdasarkan informasi BEI yang dikutip di Jakarta, Senin (8/2), Obligasi Berkelanjutan II Tahap II-2021 tersebut 
memiliki tenor selama 370 hari kalender.  
 
Obligasi yang mendapatkan peringkat BBB- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) ini menawarkan tingkat 
bunga sebesar 10,7 persen per tahun. 
 
Pada prospektus PPRO, nilai emisi penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II-2021 tersebut sebesar Rp300 miliar.  
Adapun total target dana yang akan dihimpun melalui Obligasi Berkelanjutan II adalah sebesar Rp2,4 triliun. Tahun lalu 
PPRO telah menerbitkan Obligasi Tahap I sebesar Rp416,46 miliar. PPRO menunjuk PT Maybank Kim Eng Sekuritas 
sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. 
 
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II-2021 diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas 
nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sebagai bukti utang kepada pemegang obligasi.  
 
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok, sedangkan untuk bunga obligasi dibayarkan setiap 
tiga bulan sesuai tanggal pembayaran bunga obligasi. 
 
Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 5 Mei 2021, sedangkan pembayaran bunga terakhir yang 
sekaligus jatuh tempo obligasi pada 15 Februari 2022.   
 
Manajemen PPRO menyebutkan, seluruh dana hasi penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II-2021 —setelah 
dikurangi biaya-biaya emisi—akan digunakan untuk membayar sebagian utang perseroan di BBTN. 

 
Sifat Pemberitaan : Positif  

1. Informasi obligasi sumber pendanaan PPRO 

 
 
 
 
 
 

MEDIA : Beritamoneter.com SECTION : Keuangan 

TERBIT : Senin, 8 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 16.20 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://www.beritamoneter.com/20
21/02/butuh-dana-bayar-utang-ke-

bbtn-hari-ini-ppro-catatkan-obligasi-
di-bei/  
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Pemerintah Harus Tambah Anggaran Infrastruktur 
Ester Nuky ,Harso Kurniawan, Gita Rossiana 
 
JAKARTA, investor.id – Pemerintah harus menambah anggaran pembangunan infrastruktur yang tahun ini sebesar Rp 
417,4 triliun, karena Indonesia masih kekurangan serta untuk menggerakkan kembali ekonomi, memperbanyak padat 
karya, dan mendorong penyaluran kredit. Emiten BUMN karya yang telah menyelesaikan pembangunan proyeknya 
wajib segera dibayar agar tidak merugi, serta untuk melindungi masyarakat maupun karyawan yang telah diminta 
membeli saham.  
 
Emiten BUMN karya yang merupakan kontraktor konstruksi tidak boleh diperlakukan seperti Pertamina dan PLN yang 
belum go public, yang piutangnya baru dibayar pemerintah setelah bertahun-tahun. Jika perusahaan pelat merah 
diminta berutang banyak untuk mendanai sendiri pembangunan infrastruktur, maka seharusnya menerbitkan obligasi 
saja, jangan dengan melakukan penawaran umum perdana (IPO) saham. Pasalnya, beban utang infrastruktur yang 
besar dan bunganya tinggi akan membuat perusahaan tidak sehat dan merugi, sehingga harga saham anjlok dan 
merugikan masyarakat yang membeli saham. Apalagi, initial public offering (IPO) saham BUMN dilakukan tidak hanya 
untuk memperbaiki atau restrukturisasi modal, namun juga harus menguntungkan masyarakat dan meningkatkan 
kepercayaan investor.  
 
Harga saham emiten BUMN dan anak serta IHSG Berdasarkan data BEI yang diolah Investor Daily, dengan perubahan 
harga saham tidak memperhitungkan stock split dan reverse stock, tercatat jumlah emiten BUMN dan anak/cucu usaha 
yang harga sahamnya per tanggal 5 Februari 2021 di atas harga perdana sebanyak 19 perusahaan, sedangkan yang 
sahamnya di bawah harga perdana 14 perusahaan. Sedangkan yang hingga kuartal III-2020 meraih laba bersih 23 
emiten dan yang mencatatkan rugi bersih 10 emiten.  
 
Sementara itu, tercatat ada 9 perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang infrastruktur, konstruksi, dan yang 
terkait. Ini mencakup Adhi Karya dengan rasio liabilities terhadap equity 5,71%, Waskita Karya 3,86%, Jasa Marga 
3,29%, PP Properti 3,11%, Wijaya Karya 2,8%, PP 2,78%, PP Presisi 1,57%, Wijaya Karya Bangunan Gedung 1,55%, 
dan Telkom Indonesia 0,98%. Sedangkan nilai utang yang terbesar dicatatkan Telkom sekitar Rp 115,3 triliun dan 
ekuitas Rp 117,9 triliun.  
 
Analis CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan, IPO saham BUMN juga memerlukan dukungan penuh 
kebijakan pemerintah yang matang. Jangan sampai IPO hanya mengejar perolehan dana murah dari masyarakat, 
namun kemudian justru mer ugikan pemegang saham public karena perusahaan tidak dikelola dengan baik atau 
kebijakan pemerintah salah sehingga harga saham anjlok.  
 
Setelah IPO dan BUMN masuk bursa, Reza mengatakan, pemerintah selaku pemegang saham mayoritas perlu 
berperan menjaga fundamental emiten perusahaan negara. “Sebab, pergerakan harga saham juga dipengaruhi oleh 
fundamental emiten. Jangan sampai emiten BUMN dibebani tugas-tugas yang membutuhkan pendanaan eksternal 
besar. Sebab, hal ini akan membuat utang BUMN menumpuk, sehingga mengganggu arus kas dan laba bersih 
emiten,” ujarnya saat diwawancarai Investor Daily, pekan lalu.  
 
Dia mencontohkan, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah BUMN konstruksi diberi tugas membangun infrastruktur 
strategis, seperti jalan tol. Awalnya, mereka mengira bakal mendapatkan suntikan modal dari pemerintah. Namun, 

MEDIA : Investor.id SECTION : Keuangan 

TERBIT : Senin, 8 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 13.42 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://investor.id/market-and-
corporate/pemerintah-harus-

tambah-anggaran-infrastruktur  
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nyatanya, mereka harus membiayai sendiri dan jika kas tidak memadai, mereka harus mencari utang dengan bunga 
tinggi untuk menjalankan misi pemerintah tersebut. “Jadi, saya kira, pemerintah harus memperhatikan juga kepentingan 
investor publik. Kalau ada hal yang bisa memengaruhi kinerja emiten BUMN, pemerintah harus mencari solusi yang 
mempertimbangkan kepentingan pemegang saham publik,” kata dia.  
 
Anggaran Infrastruktur 2015-2021 Dia menegaskan, emiten BUMN sudah sewajarnya mencari profitabilitas tinggi, yang 
menguntungkan setiap pemegang saham. Jangan justru merugikan masyarakat yang telah membeli sahamnya karena 
kebijakan pemerintah yang salah. “Itu sebabnya, pemerintah sebaiknya jangan memaksakan BUMN merugi masuk 
bursa. Jika ini terjadi, persepsi investor ke emiten BUMN juga akan kurang baik,” ucap Reza. Pemerintah juga perlu 
melihat, apakah BUMN terkait memang membutuhkan dana besar untuk menopang ekspansi.  
 
Kebutuhan ini harus dicarikan solusi pendanaannya agar perusahaan sehat dan kembali ke core business. Perusahaan 
konstruksi misalnya, jangan dipaksa memiliki jalan tol yang membutuhkan dana besar dan balik modalnya lama. 
Namun, sesuai bisnisnya, sudah harus bisa segera dibayar begitu selesai menjalankan pekerjaan pembangunan 
proyek pemerintah. (fur/tm/esa/mwd) 

 
Sifat Pemberitaan : Netral 

1. Informasi saham PPRO sebagai salah satu saham anak perusahaan BUMN 
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Bak Kena Cambuk, Saham BUMN Karya Beserta Anak-anak Usaha Lari Kencang Tau SWF Banjir Peminat 

Annisa Nurfitriyani 

 

WE Online, Jakarta - 

Pemerintah menyatakan bahwa Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia sangat 
diminati oleh investor asing. Bahkan, dana yang sudah antri untuk masuk ke SWF mencapai USS$9,5 miliar.  

 

Kabar tersebut pun seperti menjadi cambukan bagi saham saham-saham BUMN karya. Saham-saham seperti PT 
Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT PP Tbk (PTPP) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) pun 
langsung lari kencang.  

 

Saham Waskita Karya memimpin penguatan di BUMN Karya dengan berhasil melesat 155 poin atau 10,76% ke posisi 
Rp1.595 per saham. Kemudian, saham Adhi Karya menanjak 130 poin atau 9,29% ke harga Rp1.530 per saham.  

 

Selanjutnya, saham PTPP terdongkrak 110 poin atau 6,51% hingga berakhir di posisi Rp1.800 per saham. Dan, saham 
Wijaya Karya terapresiasi 95 poin atau 4,91% ke harga Rp2.030 per saham.  

 

Selain saham induk usaha BUMN Karya, saham anak-anak perusahaan pun ikut terkerek. Lihat saja saham PT Wijaya 
Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) yang terangkat 24 poin atau 10,62% ke Rp250 per saham, PT Wijaya Karya 
Beton Tbk (WTON) melesat 24 poin atau 6,78% ke Rp378 per saham, PT PP Presisi Tbk (PPRE) naik 14 poin atau 
6,54% ke Rp228 per saham, PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) naik 16 poin atau 6,2% ke Rp274 per saham, dan 
PT PP Properti Tbk (PPRO) meningkat 4 poin atau 5,19% ke Rp81 per saham. 

 

Sifat Pemberitaan : Positif 

1. Saham PPRO yang naik karena SWF banjir peminat 
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PP Properti Terbitkan Obligasi Rp 300 Miliar 
Ahmad Nabhani 
 

Sempat tertunda distribusi obligasi, PT PP Properti Tbk (PPRO) akhirnya menerbitkan obligasi berkelanjutan II PP 
Properti tahap II tahun 2021 (Obligasi Tahap II) dan mulai dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin 
(8/2/2021). Obligasi Berkelanjutan II PP Properti tahap II tahun 2021 yang dicatatkan dengan nilai nominal sebesar 
Rp300 miliar (PPRO02CN2) dengan jangka waktu 370 Hari. 

 

Perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin menyebutkan, tingkat bunga obligasi 10,7% dan jatuh tempo pada 
15 Februari 2022. Hasil pemeringkatan untuk obligasi tahap II adalah idBBB- (Triple B Minus) dari PT Pemeringkat Efek 
Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Barat dan Banten Tbk. 

 

Total emisi obligasi dan sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun 2021 adalah 4 Emisi dari 4 Emiten senilai Rp1,44 
Triliun. Dengan pencatatan ini maka total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 468 emisi dengan 
nilai nominal outstanding sebesar Rp423,66 triliun dan US$47,5 juta, diterbitkan oleh 129 emiten. 

 

Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 138 seri dengan nilai nominal Rp4.000,55 triliun dan US$ 
400,00 juta. EBA sebanyak 11 emisi senilai Rp7,29 triliun. Sebelumnya, PT PP Properti Tbk. menunda pendistribusian 
obligasi berkelanjutan II PP Properti tahap II tahun 2021 yang rencana akan dilakukan mulai Kamis (4/2). Berdasarkan 
pengumuman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PP Properti telah mengajukan perubahan jadwal emisi obligasi 
berkelanjutan II PP Properti tahap II tahun 2021. 

 

Sifat Pemberitaan : Positif  

1. Informasi obligasi dan sumber pendanaan PPRO 
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Sepekan, BEI Catat Penurunan Rata-rata Frekuensi Harian 10,92 Persen 

Kiki Safitri 

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam sepekan, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan penurunan rata-rata frekuensi 
harian sebesar 10,92 persen menjadi 1,3 juta kali transaksi dari 1,5 juta kali transaksi sepekan sebelumnya. Sekretaris 
Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Yulianto Aji Sadono menyebut, rata-rata nilai transaksi harian selama sepekan 
juga turun 17,66 persen menjadi Rp 14,8 triliun dibandingkan pekan lalu sebesar Rp 18 triliun.  

 

“Demikian juga dengan rata-rata volume transaksi harian yang turun 24,77 persen menjadi 15,0 miliar saham dari 
pekan lalu 20,05 miliar saham,” kaa Yulianto dalam siaran pers, dikutip Jumat (12/2/2021). Baca juga: Volume 
Transaksi Harian Bursa Naik 13,11 Persen dalam Sepekan Namun demikian, kapitalisasi pasar mengalami 
peningkatan sebesar 1,19 persen atau sebesar Rp 7.328,913 triliun dari sebelumnya Rp 7.242,985 triliun. Kemudian, 
peningkatan juga dialami oleh Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 1,15 persen atau berada pada level 
6.222,52 dibandingkan penutupan pekan lalu yang berada pada level 6.151,72.  

 

Investor asing pada akhir pekan ini mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp 14,40 miliar, sedangkan sepanjang tahun 
2021 mencatatkan beli bersih sebesar Rp 14,558 triliun. Pada awal pekan, bursa mencatatkan listing PT Indointernet 
Tbk, sebagai perusahaan tercatat ketujuh di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021. EDGE bergerak pada 
sektor Technology dengan sub sektor Software & IT Services. EDGE berada pada industri IT Services & Consulting 
dengan sub industri IT Services & Consulting. Kemudian pada hari yang sama, PP Properti menerbitkan Obligasi 
Berkelanjutan Tahap II Tahun 2021 yang mulai dicatatkan di BEI dengan nilai nominal sebesar Rp 300 miliar dengan 
jangka waktu 370 Hari.  

 

Selanjutnya, PT Duta Anggada Realty Tbk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 
2021 dengan nilai nominal sebesar Rp 204,3 miliar dengan tingkat bunga 11,5 persen per tahun, dalam jangka waktu 
370 hari sejak tanggal emisi. Kemudian, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) juga menerbitkan Obligasi 
Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2021 dengan tingkat bunga tetap senilai Rp 1,9 triliun dan 
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2021 dengan nilai nominal sebesar Rp 
100 miiar. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk juga menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 
2021 dengan nilai nominal sebesar Rp 731 miliar.  

 

Adapun total emisi Obligasi dan Sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun 2021 adalah 8 Emisi dari 7 Emiten senilai 
Rp 4,38 triliun. Dengan pencatatan tersebut maka total emisi Obligasi dan Sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 472 
emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp 426,6 triliun dan 47,5 juta dollar AS serta diterbitkan oleh 130 
emiten. Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 138 seri dengan nilai nominal Rp 4.000,5 triliun dan 
400 juta dollar AS. EBA sebanyak 11 emisi senilai Rp 7,29 triliun. 

 

Sifat Pemberitaan : Netral 

1. Menginformasikan Obligasi PPRO tercatat BEI 
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Obligasi Tercatat di BEI Capai Rp 4,38 Triliun hingga Februari 2021 

Agustina Melani 

 

Liputan6.com, Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat total emisi obligasi dan sukuk senilai Rp 4,38 triliun 
sepanjang tahun 2021. Total emisi obligasi dan sukuk tersebut terdiri dari delapan emisi dari tujuh emiten. 

 

Mengutip data BEI, ditulis Minggu (14/2/2021), ada sejumlah obligasi yang tercatat di BEI pada pekan ini. Pada Senin, 
8 Februari 2021, obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021 yang diterbitkan oleh PT PP Properti Tbk 
mulai dicatatkan di BEI dengan nilai nominal sebesar Rp 300 miliar (PPRO02CN2) dengan jangka waktu 370 hari. 

 

Hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk Obligasi ini adalah idBBB- (Triple B Minus). 
Bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 

 

Pada Rabu, 10 Februari 2021,  obligasi Berkelanjutan II Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2021 yang diterbitkan 
oleh PT Duta Anggada Realty Tbk mulai dicatatkan di BEI dengan nilai nominal sebesar Rp 204,325 miliar dengan 
tingkat bunga 11,50 persen per tahun, jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi. 

 

Hasil pemeringkatan untuk obligasi ini dari PT Kredit Rating Indonesia adalah irBBB+ (Triple B Plus). Bertindak sebagai 
Wali Amanat dalam emisi ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 

 

 Obligasi SMF 

 

Pada Kamis, 11 Februari 2021, Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2021 dengan 
Tingkat Bunga Tetap dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2021 yang 
diterbitkan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) mulai dicatatkan di BEI. 

 

Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2021 Dengan Tingkat Bunga Tetap dicatatkan 
dengan nilai nominal sebesar Rp 1.900.744.000.000 atau Rp 1,9 triliun, sedangkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I 
Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2021 (SMSMFP01CN3) dicatatkan dengan nilai nominal sebesar Rp 
100,01 miliar dan jangka waktu 370 hari. 

 

Obligasi tersebut mendapatkan hasil pemeringkatan Pefindo idAAA (Triple A). Sedangkanuntuk Sukuk adalah 
idAAA(sy) (Triple A Syariah). Bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi ini adalah PT Bank Mandiri Tbk. Kemudian 
ada Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 yang diterbitkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. 
mulai dicatatkan di BEI dengan nilai nominal sebesar Rp 731 miliar. 

 

Hasil pemeringkatan dari Pefindo untuk Obligasi ini adalah idA (Single A). Bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi 
ini adalah PT Bank Permata Tbk. Dengan pencatatan tersebut, total emisi Obligasi dan Sukuk yang tercatat di BEI 
berjumlah 472 emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp426,60 triliun dan USD47,5 juta serta diterbitkan oleh 
130 emiten. 

 

Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 138 seri dengan nilai nominal Rp 4.000,55 triliun dan USD 
400,00 juta. EBA sebanyak 11 emisi senilai Rp 7,29 triliun. 
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Top Nih! Saham Properti Ngamuk Kemarin, Hari Ini Gimana?  
Aldo Fernando 
 

Jakarta, CNBC Indonesia - Saham emiten properti serentak menguat di zona hijau pada penutupan perdagangan Senin 
kemarin (16/02/2021). Saham PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) memimpin penguatan. 

Data BEI menunjukkan, setidaknya ada 9 emiten properti yang mencatatkan kenaikan harga saham pada perdagangan 
kemarin. 

 

Emiten-emiten tersebut adalah SMRA, PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), PT PP 
Properti Tbk (PPRO), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), PT Ciputra 
Development Tbk (CTRA), PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), dan PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA). 

 

Mengacu data BEI, setelah sempat menyentuh zona merah, saham SMRA akhirnya ditutup menguat 6,83% menjadi 
Rp 860/saham pada perdagangan kemarin (15/2/2021). 

Perusahaan properti yang didirikan pada 1975 ini diperdagangkan dengan volume 88,25 juta senilai Rp 74,29 miliar. 

 

Sementara itu, saham ASRI nyaman di zona hijau pada perdagangan kemarin dengan ditutup naik 5,08% ke posisi Rp 
248/saham. Perusahaan yang didirikan keluarga Harjanto Tirtohadiguno mengalami aksi beli asing (bet buy) senilai Rp 
241,82 juta. Total volume perdagangan saham ASRI 267,61 juta dengan nilai transaksi Rp 66,20 miliar. 

 

Adapun saham PWON ditutup menguat 25 poin atau 4,76% ke Rp 550/saham dengan nilai transaksi Rp 65,98 miliar 
dan volume 121,52 juta saham. 

 

Di sisi lain, saham PPRO juga tidak pernah menyentuh zona merah pada perdagangan kemarin, dengan ditutup naik 
3,80% menjadi Rp 82/saham. Anak usaha PT PP (Persero) Tbk (PTPP) ini mencatatkan volume perdagangan 108,07 
juta saham senilai Rp 8,75 miliar. 

 

Saham lainnya yakni BSDE milik Grup Sinarmas. Meski dibayangi aksi jual bersih asing senilai Rp 3,88 miliar, saham 
BSDE melonjak 3,70% ke posisi Rp 1.260/saham pada perdagangan Senin (16/2/2021). Kemarin, saham BSDE 
mencatatkan nilai transaksi Rp 41,86 miliar dan volume 33,49 juta saham. 

 

Emiten berikutnya yakni APLN berhasil ditutup di zona hijau sebesar 3,49% ke posisi Rp 178/saham pada 
perdagangan kemarin. Saham pengembang properti raksasa ini mencatatkan volume transaksi 104,36 juta saham 
senilai Rp 18,67 miliar. 

 

Lanjut yakni saham Ciputra. Setelah sempat beberapa kali di zona merah, saham CTRA berhasil ditutup menguat 
3,32% ke posisi Rp 1.090/saham di akhir perdagangan kemarin. Perusahaan keluarga Ciputra ini membukukan volume 
transaksi 36,48 juta senilai Rp 39,32 miliar. 

 

Emiten properti Grup Lippo, LPKR ditutup menguat 2,97% ke level Rp 208/saham kemarin meski mengalami aksi jual 
bersih asing senilai Rp 2,67 miliar. Emiten induk usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) ini mencatatkan volume 
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transaksi sebesar 91,98 juta saham dengan nilai Rp 19,09 miliar. 

 

Terakhir, saham SSIA ditutup di zona hijau, naik 2,80% ke posisi Rp 550/saham pada perdagangan awal pekan ini 
(15/2/2021). Emiten yang melantai di bursa pada 1997 ini membukukan volume perdagangan 76,77 juta dengan nilai 
transaksi Rp 42,33 miliar. 

 

Penguatan saham emiten-emiten properti terjadi beriringan dengan kabar akan dirilisnya aturan relaksasi soal besaran 
uang muka (down payment/DP) untuk pembelian rumah pertama oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

 

Seperti dilansir CNBC Indonesia, Senin (15/2/2021), OJK bakal memberikan relaksasi DP untuk pembelian rumah 
pertama di samping relaksasi dp untuk kendaraan bermotor. Aturan ini akan segera dirilis dalam beberapa hari ke 
depan. 

 

"OJK sudah sejak PTIJK 15 Januari 2021 di depan Bapak Presiden sudah menyiapkan beleid baru untuk DP dan 
ATMR. Moga-moga dalam beberapa hari ini. Tidak hanya kendaraan bermotor tetapi juga properti khususnya untuk 
milenial yang akan memiliki rumah pertamanya," kata Anto kepada CNBC Indonesia, Senin (15/2/2021). 

 

Beleid baru ini juga akan memberikan penyesuaian untuk Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk perusahaan 
penyedia kredit kendaraan bermotor. 

 

ATMR adalah adalah komposisi pos neraca yang telah dikalikan dengan persentase bobot risiko dari masing-masing 
pos itu sendiri.Kian tinggi ATMR, semakin tinggi risiko penempatan aset bank. 

 

Adapun aturan penyesuaian DP dan ATMR ini diberikan dalam rangka aturan turunan dari adanya relaksasi PPnBM 
sektor otomotif yang diberikan pemerintah untuk tahun 2021. 

 

Sifat Pemberitaan : Positif  

3. Informasi saham PPRO yang menguat 
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Ultah ke-276, Inilah daftar wisata sejarah dan budaya di Kota Solo  
Virdito Ratriani 
 

KONTAN.CO.ID -  Setiap tanggal 17 Februari diperingati sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Solo, Jawa Tengah. 
Tepat hari ini, Rabu (17/2/2021), Kota Solo merayakan hari jadinya ke-276. 

 

Lantas, apa saja wisata di Kota Solo?  

 

Kota Solo memiliki sejumlah wisata budaya dan sejarah yang terkenal. Dikutip dari laman Dinas Pariwisata Kota 
Surakarta, berikut daftar wisata di Kota Solo:  

 

1. De Tjolomadoe 

 

De Tjolomadoe adalah bekas pabrik gula Colomadu. Pabrik gula Colomadu dibangun di masa kepemimpinan KGPAA 
Mangkunagara IV tepatnya pada 8 Desember 1861. 

 

Seiring berjalannya waktu, PG Colomadu resmi berhenti beroperasi pada 1997. Mesin uap dan ketel raksasa dibiarkan 
teronggok tak terawat pada tahun-tahun setelahnya. 

 

April 2017, PT PP (Persero) Tbk, PT PP Properti Tbk, PT Taman Wisata Candi Prambanan, Borobudur, dan Ratu Boko 
(Persero), dan PT Jasa Marga Properti membentuk Joint Venture dengan nama PT Sinergi Colomadu untuk mengubah 
kontruksi bangunan dengan tetap berpegang pada kaidah cagar budaya. 

 

Nama-nama ruang di dalamnya tetap dipertahankan, seperti Stasiun Gilingan yang difungsikan sebagai museum pabrik 
gula, Stasiun Ketelan sebagai area kantin, Stasiun Penguapan sebagai area arcade, Stasiun Karbonatasi sebagai area 
art dan craft, Besali Café sebagai restoran, serta Tjolomadoe Hall atau ruang konser, dan Sarkara Hall sebagai 
pelataran multifungsi. 

 

 

2. Kampung Wisata Batik Kauman  

 

Pada 2006 Kauman ditetapkan sebagai Kampung Wisata batik di Surakarta. 

 

Terdapat daya tarik tersendiri di Kauman sehingga menjadikan Kauman sebagai salah satu Kampung Wisata Batik di 
Surakarta yaitu rumah batik, showroom batik, tempat pelatihan batik, penelitian, pengembangan produk batik, serta 
museum koleksi batik. 

 

Pengunjung dan penjual batik bisa berinteraksi dan bertransaksi langsung dengan mengunjungi rumah industri batik 
mereka dan melihat proses produksi batik serta belajar membatik. 

 

3. Keraton Surakarta Hadiningrat 
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Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memiliki luas area sekitar 54 are dan banyak koleksi patung, senjata dan 
pusaka kerajaan. Salah satu bangunan bertingkat yang menarik di Keraton Kasunanan yaitu Menara Sanggabuwana, 
konon menjadi tempat bertemunya Ratu Laut Selatan dengan Raja.  

 

Menara ini didirikan oleh Sri Susuhan Pakubuwono III pada tahun 1782. Menara setinggi 30 meter ini berfungsi sebagai 
menara dan tempat memata-matai Belanda pada masa penjajahan. 

 

Ketika Anda berkunjung ke Keraton Kasunanan ada beberapa tempat yang tidak boleh dimasuki yaitu kediaman Raja 
Pakubuwono.  

 

Area di Keraton Kasunanan yang boleh dikunjungi publik salah satunya adalah pendopo besar di dalam Sasana 
Sewaka, d imana pertunjukan tari dan gamelan disuguhkan di tempat itu.  

 

Anda juga bisa mengunjungi museum yang ada di dalam kawasan Keraton Kasunanan. Terdapat berbagai koleksi 
kerajaan seperti kereta kencana, tandu, patung, senjata kuno dan beberapa koleksi lainnya. 

 

Baca Juga: Victoria Care (VICI) hadirkan kawasan wisata edukasi Oemah Herborist Bali 

 

4. Puro Mangkunegaran  

 

Selain Keraton Kasunanan, Kota Solo juga memiliki istana yang indah dan megah yaitu Pura Mangkunegaran. Pura 
Mangkunegaran didirikan pada tahun 1757.  

 

Begitu memasuki pintu gerbang Anda langsung disuguhkan arsitektur pendopo bergaya Jawa-Eropa. Pendopo biasa 
digunakan untuk pertunjukkan tari dan wayangyang biasanya diiringi dengan satu set gamelan bernama Kyai Kanyut 
Mesem.  

 

Setelah melewati pendopo, pengunjung akan menuju Pringgitan, tempat di mana keluarga kerajaan tinggal dan Rekso 
Pustoko, tempat koleksi benda-benda kerajaan seperti koleksi topeng, kereta dan berbagai koleksi lainnya. 

 

Salah satu paket wisata yang ditawarkan dan menjadi favorit turis asing adalah Mangkunegaran Royal Dinner. Anda 
akan merasakan menjadi tamu sehari dan bisa menikmati hidangan khas Keraton Mangkunegaran seperti garang 
asem bumbung, sambel goreng bledak, pecel pitik, lodoh pindang dan puding tape sebagai makanan penutup. 

 

5. Benteng Vastenburg 

 

Benteng Vastenburg adalah salah satu peninggalan Belanda, benteng ini dibangun pada 1745 atas perintah Gubernur 
Jenderal Baron Van Imhoff. 

 

Sebagai bagian dari pengawasan Belanda terhadap penguasa Surakarta, khususnya terhadap keraton Surakarta, 
benteng yang memiliki tinggi enam meter ini juga digunakan sebagai pusat garnisun.  

 

Di seberangnya terletak kediaman gubernur Belanda (sekarang kantor Balaikota Surakarta). Setelah kemerdekaan, 
benteng ini digunakan sebagai markas TNI untuk mempertahankan kemerdekaan.  

 

Pada masa 1970-1980an bangunan ini digunakan sebagai tempat pelatihan keprajuritan dan pusat Brigade Infanteri 
6/Trisakti Baladaya Kostrad untuk wilayah Karesidenan Surakarta dan sekitarnya. 

 

Sempat terbengkelai lantaran lahannya telah dimiliki swasta, Benteng Vastenburg dipercantik setelah ditetapkan 
sebagai situs cagar budaya per 2010 lalu.  
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Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Pusat Kewirausahaan bagi Eks Pemulung dan Tunawisma 
Nindya Aldila 
 

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional 
bagi eks pemulung dan tunawisma di Bekasi, Kamis (18/2/2021). 

 

Wapres mengatakan, Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi dibuat 
dengan tujuan meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan memberikan lapangan kerja. 

 

Ma'ruf Amin mengatakan, bahwa program ATENSI dapat menjadi salah satu program strategis untuk mengentaskan 
kemiskinan ekstrem – masyarakat termiskin yang belum terjangkau layanan sosial dasar. 

 

Baca Juga : Sengketa Partai Berkarya: Tommy Soeharto Menang, Muchdi Banding 

Salah satu program ATENSI yang dijalankan di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, yaitu para penerima manfaat 
diberikan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan seperti pelatihan olahan pangan (kuliner), pelatihan 
budidaya ikan air tawar, pelatihan pengelolaan sampah, pelatihan tanaman hidroponik, pelatihan ternak ayam, 
pelatihan tanaman media tanah dan pelatihan pembuatan komposter. 

 

 

Melalui program ATENSI, warga terlantar dan rentan diberikan akses bekerja di perusahaan mitra Kemensos. 
Beberapa di antaranya bekerja di PT PP Properti Grand Kamala Lagoon, PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan 
lembaga lainnya yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial. 

 

"Kesempatan kerja yang diberikan bagi eks pemulung dan tuna wisma di perusahaan-perusahaan BUMN selayaknya 
diikuti oleh perusahaan swasta dan perusahaan BUMN lainnya," kata Wapres, seperti dikutip dari siaran pers. 

 

Selain itu, Kementerian Sosial telah melakukan perekaman data kependudukan bagi eks pemulung dan tunawisma 
yang belum memiliki KTP. Sebanyak 65 orang telah mendapatkan KTP. 

 

Mereka juga didaftarkan rekening bank sebagai program kerja sama dengan Bank Mandiri. Sebanyak tujuh eks 
pemulung dan tunawisma telah mendapat ATM ATENSI dan 53 orang lainnya sedang dalam proses pembuatan 
rekening. 

 

Sifat pemberitaan : Positif 

1. Informasi PPRO yang berpartisipasi dalam program ATENSI 
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Bunga Acuan BI Turun & DP KPR 0%, Saham Properti Terbang 

Aldo Fernando 

 

Jakarta, CNBC Indonesia - Mayoritas saham properti merespons positif kebijakan readyviewed Bank Indonesia (BI) 
yang memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan BI 7 Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 
3,5% dan uang muka (down payment/DP) 0% untuk KPR sore ini, Kamis (18/2/2021) 

Menurut data BEI (18/2), pukul 14:45 WIB, saham PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) memimpin penguatan 
sebesar 3,45% ke Rp 180/unit dengan nilai transaksi Rp 56 miliar. Di tempat kedua saham PT Ciputra Development 
Tbk (CTRA) menguat 2,76% ke Rp 1.115/unit. 

 

Kemudian, saham PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) melesat 2,37% ke posisi Rp 865/unit. Saham PT Surya 
Semesta Internusa Tbk (SSIA) menguat 1,85% ke Rp 550/unit, saham PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) menguat 
1,68% ke Rp 242/unit, saham emiten Grup Sinarmas PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menguat tipis 0,81% ke Rp 
1.245/unit. 

 

Tercatat PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) stagnan di Rp 545, sementara PT PP Properti Tbk (PPRO) malah turun 1,25% 
ke Rp 79/unit. 

 

Bank Indonesia (BI) hari ini membuat keputusan besar. Tidak hanya menurunkan suku bunga acuan, Gubernur Perry 
Warjiyo dan sejawat juga mengumumkan berbagai pelonggaran. 

 

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17-18 Februari 2021 memutuskan untuk menurunkan BI 7 Reverse 
Repo Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,5%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga 
Lending Facility sebesar 4,25%," kata Perry usai RDG, Kamis (18/2/2021). 

 

Tidak hanya itu, BI pun memberi sejumlah kelonggaran lain. Pertama adalah uang muka (down payment/DP) 0% untuk 
kendaraan bermotor. 

 

Kedua, BI menetapkan Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) sebesar 100% untuk kredit properti. Artinya, 
seluruh kebutuhan dana dalam memperoleh kredit properti ditanggung oleh bank, konsumen tidak perlu membayar 
uang muka. 

 

"LTV dan FTV menjadi 100% untuk semua jenis properti baik tapak, susun, dan ruko bagi bank yang memenuhi rasio 
NPL (kredit bermasalah) tertentu serta menghapus pencarian bertahap properti inden untuk mendorong pertumbuhan 
kredit degan mempertahankan prinsip kehati-hatian dan pengendalian risiko. Berlaku 1 Maret 2021," ungkap Perry. 
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Wakil Presiden RI Resmikan Sentra Kreasi Atensi di Depsos Kota Bekasi 

Iwan 

 

ANALISNEWS, BEKASI – Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin hadir ke Kota Bekasi untuk 
meresmikan program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) di 
Gedung Departemen Sosial Kota Bekasi, Kamis (18/02/2021). 

 

Hadir, Menteri Sosial RI, Tri Rismawati, Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil, dan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi 
mendampingi Wapres RI dalam membuka acara tersebut. 

 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam sambutannya ucapkan banyak terima kasih kepada Wakil Presiden yang 
menyempatkan hadir menengok Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dan untuk Kementerian Sosial RI atas 
kepeduliannya terkhusus untuk para tunawisma, eks pemulung di Jawa Barat untuk diberdayakan dalam program 
Atensi ini. 

 

“Nantinya, para warga yang sudah masuk dalam program ini dan memiliki kerajinan tangan atau pekerjaan yang 
bersinergi dari Kementerian Sosial harus terampil, maksimalkan pekerjaan hingga rapi, saya berterima kasih sekali 
untuk program ini, karena penyandang disabilitas bisa ikut diberdayakan, azas kemanusiaannya bisa bersama sama 
kita naungi” ujar Ridwan Kamil. 

 

Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Rismawati, mengatakan pemberdayaan para eks pemulung dan tunawisma akan 
diarahkan kepada program Atensi ini, seperti penggiat barang barang bekas hingga menghasilkan barang yang di daur 
ulang untuk diperjualbelikan, para penyandang disabilitas yang memiliki potensi untuk berkarya seperti yang terlihat 
adanya band pada disabilitas yang menciptakan hasil terbaik di Live Musik Depsos saat ini. 

 

Selain itu, Kementerian Sosial telah melakukan perekaman data kependudukan bagi eks pemulung dan tunawisma 
yang belum memiliki E KTP, sebanyak 65 orang telah mendapatkan KTP dan mereka juga didaftarkan rekening bank 
sebagai program kerja sama dengan Bank Mandiri.  Sebanyak tujuh eks pemulung dan tunawisma telah mendapat 
ATM ATENSI dan 53 orang lainnya sedang dalam proses pembuatan rekening. 

 

Wakil Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa program ATENSI dapat menjadi salah satu program strategis 
untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim masyarakat termiskin yang belum terjangkau layanan sosial dasar. 

Salah satu program ATENSI yang dijalankan di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, yaitu para penerima manfaat 
diberikan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan seperti pelatihan olahan pangan (kuliner), pelatihan 
budidaya ikan air tawar, pelatihan pengelolaan sampah, pelatihan tanaman hidroponik, pelatihan ternak ayam, 
pelatihan tanaman media tanah dan pelatihan pembuatan komposter. 

“Kesempatan kerja yang diberikan bagi eks pemulung dan tuna wisma di perusahaan-perusahaan BUMN selayaknya 
diikuti oleh perusahaan swasta dan perusahaan BUMN lainnya,” kata Wapres. 

 

Melalui program ATENSI, warga terlantar dan rentan diberikan akses bekerja di perusahaan mitra Kemensos. 
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Beberapa diantaranya bekerja di PT PP Properti Grand Kamala Lagoon, PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan 
lembaga lainnya yang bekerjasama dengan Kementerian Sosial. 

 

Pembangunan 5 lantai Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) juga akan menjadi program utama dari 
Kementerian Sosial yang akan dibangun dalam kawasan Depsos Kota Bekasi untuk para tunawisma dan eks pemulung 
yang diprioritaskan, bekerja sama dengan Kementerian PUPR dalam pembangunannya. 

 

Sifat Pemberitaan : Positif 

1. Menginformasikan PPRO sebagai salah satu perusahaan yang mendukung program Kemensos 
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Ashoy! Saham-saham Properti Ngamuk Efek DP Rumah 0% 

Aldo Fernando 

 

Jakarta, CNBC Indonesia - Sama seperti Kamis sore (18/2/2021), mayoritas saham emiten properti menguat di zona 
hijau pada awal sesi I perdagangan hari ini, Jumat (19/2/2021), pukul 09.52 WIB. 

 

Penguatan ini terjadi readyviewed pascadiumumkannya penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) menjadi 3,5% dan 
pelonggaran uang muka (down payment/DP) menjadi 0% bagi kredit kendaraan bermotor dan Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR). 

 

Berikut harga saham emiten properti pada pagi ini (19/2): 

PT Ciputra Development Tbk (CTRA), +3,12% ke Rp 1.155/saham 

PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), + 2,87% ke Rp 895/saham 

PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), +2,78% ke Rp 185/saham 

PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), +1,83% ke Rp 555/saham 

PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI), + 1,00% ke Rp 248/saham 

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), + 1,20% ke Rp 1.270/saham 

PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA), + 0,91% ke Rp 555/saham 

PT PP Properti Tbk (PPRO), =0,00% di Rp 80/saham 

Data BEI mencatat, saham CTRA langsung memimpin penguatan sebesar 3,12% ke Rp 1.155/saham. Emiten Group 
Ciputra ini melanjutkan penguatan pada penutupan Kamis (18/2/2021). 

 

Tercatat saham perusahaan yang didirikan pada 1981 ini ditransaksikan senilai Rp 50 miliar dengan volume 43 juta 
saham pada sesi I pagi ini. 

 

Sementara itu, setelah kemarin ditutup stagnan di Rp 545/saham, pagi ini PWON bergerak naik-turun untuk kemudian 
menguat 1,83% ke Rp 555/saham. 

 

Adapun saham anak usaha PT PP (persero) Tbk (PTPP), PPRO masih belum bergerak, sama seperti saat penutupan 
kemarin, di Rp 80/saham. 

 

Kemarin, BI memutuskan untuk membebaskan uang muka atau (down payment/DP) 0% bagi Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR). Aturan ini berlaku mulai 1 Maret hingga 31 Desember 2021. 

 

Aturan tersebut berlaku mulai 1 Maret hingga 31 Desember 2021. 

 

Informasi saja, pembebasan uang muka oleh BI dilakukan melalui pelonggaran Loan to Value (LTV) dan Financing to 
Value (FTV) sebesar 100% untuk kredit properti. Artinya, readyviewed seluruh kebutuhan dana dalam memperoleh 
kredit properti ditanggung oleh bank, konsumen tidak perlu membayar uang muka. 

 

"Ini untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti," ujar Perry melalui konferensi pers virtual, Kamis 
(18/2/2021). 
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Namun, kebijakan ini akan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sehingga diberikan dengan 
syarat tertentu. 

 

Syarat utama untuk mendapatkan KPR DP 0% adalah perbankan tersebut harus memiliki rasio kredit bermasalah (Non 
Performing Loan/NPL) di bawah atau hingga 5%. 

 

Perbankan yang memenuhi NPL ini, maka konsumennya bisa mendapatkan DP 0% untuk rumah tipe kurang dari 21, 
tipe 21-70 dan tipe 70 ke atas. Diberikan untuk fasilitas kepemilikan pertama, kedua hingga seterusnya. 

 

Sedangkan, perbankan yang NPL nya di atas 5%, maka pembiayaan bank untuk DP nya menjadi 95% untuk tipe 21-70 
dan tipe 70 ke atas. Ini untuk kepemilikan pertama, bagi kepemilikan kedua dan selanjutnya menjadi 90%. 

 

Untuk tipe lebih kecil dari 21 tetap diberikan DP 0% atau pembiayaan bank 100% untuk kepemilikan pertama. 
Kepemilikan kedua hingga seterusnya menjadi 95%. 

 

Berikut gerak saham emiten properti pada perdagangan kemarin sore (18/2/2021): 

 

PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) +3,45% ke Rp 180/unit 

PT Ciputra Development Tbk (CTRA) +2,76% ke Rp 1.115/unit. 

PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) +2,37% ke posisi Rp 865/unit. 

PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) +1,85% ke Rp 550/unit. 

PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) +1,68% ke Rp 242/unit. 

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) +0,81% ke Rp 1.245/unit. 

PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) =0,00% di Rp 545/unit. 

PT PP Properti Tbk (PPRO) = 0,00% di Rp 80/unit. 

 

 

Sifat Pemberitaan : Positif 

2. Menginformasikan saham PPRO yang menguat 
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Kemensos Bangun Rusunawa untuk Eks Pemulung-Tunawisma 

 

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengapresiasi program mempekerjakan eks pemulung dan tunawisma di 
sejumlah BUMN. Dia berharap semakin banyak BUMN yang membuka kesempatan bekerja. 

 

“Program penempatan kerja ini selayaknya dapat menjadi contoh dan diikuti perusahaan swasta,” ujar Wapres saat 
meresmikan Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) di Kota Bekasi, Jawa Barat, kemarin (18/2). 

 

Di dalam program Sentra Kreasi Atensi, eks pemulung dan tunawisma menjalani beragam kegiatan pemberdayaan. 
Mulai di bidang kuliner, pertanian hidroponik, peternakan ayam petelur, kerajinan tangan, hingga daur ulang sampah 
nonorganik. 

 

Ma’ruf menjelaskan, situasi pandemi saat ini berdampak kepada semua orang di berbagai bidang. Karena itu, 
pemerintah terus menjalankan langkah intervensi, antisipasi, dan mitigasi. Di antaranya, melalui program keluarga 
harapan (PKH), bantuan sosial tunai, kartu sembako, dan kartu prakerja. Namun, dia memahami bahwa ada sebagian 
anggota masyarakat yang belum dijangkau program tersebut. ’’Akibat ketiadaan akses administrasi kependudukan,’’ 
jelasnya. 

 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menuturkan bahwa Kemensos berupaya 
membangun rusunawa untuk tempat tinggal eks pemulung dan tunawisma tersebut. ”Serta membuka lapangan kerja 
melalui Sentra Kreasi Atensi,” katanya. 

 

Rusunawa akan dibangun di dua lokasi. Yakni, Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi serta Rumah Perlindungan dan 
Trauma Center (RPTC) Bambu Apus, Jakarta. Kemensos bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR). Rusunawa bakal terdiri atas dua tower. Setiap tower memiliki lima lantai. Diperkirakan, 
daya tampung bisa mencapai 100 orang. 

 

”Ke depan, rusunawa dibangun di beberapa balai rehsos, yaitu balai di Solo, Medan, Makassar, dan Tanjungpinang 
pada 2022 serta balai di Bandung, Palembang, Denpasar, dan Kupang pada 2023,” papar mantan wali kota Surabaya 
tersebut. 

 

Risma mengungkapkan, lima mantan pemulung telah bekerja di PT PP Properti Grand Kamala Lagoon. Kemudian, 41 
orang lainnya diterima di PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Lalu, sembilan orang disalurkan ke PT Elang Mahkota 
Teknologi dan PT Otsindo Prima Raya. Ada pula enam orang yang dipekerjakan di PT Kamadjaja Logistics. 

 

Sifat Pemberitaan : Positif 

1. Menginformasikan PPRO sebagai salah satu perusahaan yang mendukung program Kemensos 
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Wapres Resmikan Program Atensi di Bekasi, Pelatihan untuk Mantan Pemulung sebelum Disalurkan ke 
Perusahaan 

 

Wakil Presiden (Wapres), KH Ma’ruf Amin, meresmikan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) di gedung 
Departemen Sosial (Depsos), Jalan Joyomartono, Bekasi Timur, Kota Bekasi, kemarin. Ma’ruf Amin mengatakan, 
Program Atensi bisa menjadi salah satu program strategis untuk mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat yang 
belum terjangkau layanan sosial dasar. 

 

SALAH satu program Atensi, yaitu penerima manfaat diberikan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan 
seperti pelatihan kuliner, budidaya ikan air tawar, pengelolaan sampah, menanam hidroponik, ternak ayam, 
bercocok tanam dan pembuatan pupuk kompos. Para mantan pemulung dan tunawisma ini nantinya akan disalurkan 
bekerja ke perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta lainnya. “Kesempatan kerja yang diberikan bagi eks 
pemulung dan tunawisma di perusahaan-perusahaan BUMN selayaknya diikuti perusahaan swasta dan perusahaan 
BUMN lainnya,” ujar Ma’ruf. 

 

Menteri Sosial Tri Rismaharini yang turut mendampingi wapres mengatakan, pemberdayaan eks pemulung dan 
tunawisma akan diarahkan kepada Program Atensi, seperti mendaur ulang barang bekas untuk diperjualbelikan, 
pelatihan keterampilan bermusik bagi penyandang disabilitas untuk menciptakan musik terbaik. 

 

Selain itu, Kementerian Sosial (Kemensos) juga telah melakukan perekaman data kependudukan bagi eks pemulung 
dan tunawisma. Sebanyak 65 orang telah memiliki KTP-el dan didaftarkan membuat rekening bank sebagai program 
kerja sama dengan Bank Mandiri. “Sebanyak tujuh eks pemulung dan tunawisma telah mendapat ATM Atensi dan 53 
orang lainnya sedang dalam proses pembuatan rekening bank,” ujar Risma. 

 

Melalui Program Atensi, warga terlantar dan rentan diberikan akses bekerja di perusahaan mitra Kemensos. 
Beberapa di antaranya bekerja di PT PP Properti, Grand Kamala Lagoon, PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan 
perusahaan lainnya yang bekerja sama dengan Kemensos. 

 

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) lima lantai ini juga menjadi program utama dari Kemensos 
yang akan dibangun di Depsos Kota Bekasi, Jalan Joyomartono, Bekasi Timur, bekerja sama dengan Kementerian 
PUPR. 

 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengucapkan terima kasih kepada Wapres Ma’ruf Amin yang menyempatkan 
hadir di Kota Bekasi, Jawa Barat dan Kemensos atas kepeduliannya untuk para mantan tunawisma dan pemulung. 
“Saya berterima kasih sekali untuk program ini, karena penyandang disabilitas bisa ikut diberdayakan, asas 
kemanusiaannya bisa bersama-sama kita naungi,” pungkasnya. 
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Top Nih! Saham Properti Ngamuk Kemarin, Hari Ini Gimana?  
Aldo Fernando 
 

Jakarta, CNBC Indonesia - Saham emiten properti serentak menguat di zona hijau pada penutupan perdagangan Senin 
kemarin (16/02/2021). Saham PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) memimpin penguatan. 

Data BEI menunjukkan, setidaknya ada 9 emiten properti yang mencatatkan kenaikan harga saham pada perdagangan 
kemarin. 

 

Emiten-emiten tersebut adalah SMRA, PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), PT PP 
Properti Tbk (PPRO), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), PT Ciputra 
Development Tbk (CTRA), PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), dan PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA). 

 

Mengacu data BEI, setelah sempat menyentuh zona merah, saham SMRA akhirnya ditutup menguat 6,83% menjadi 
Rp 860/saham pada perdagangan kemarin (15/2/2021). 

Perusahaan properti yang didirikan pada 1975 ini diperdagangkan dengan volume 88,25 juta senilai Rp 74,29 miliar. 

 

Sementara itu, saham ASRI nyaman di zona hijau pada perdagangan kemarin dengan ditutup naik 5,08% ke posisi Rp 
248/saham. Perusahaan yang didirikan keluarga Harjanto Tirtohadiguno mengalami aksi beli asing (bet buy) senilai Rp 
241,82 juta. Total volume perdagangan saham ASRI 267,61 juta dengan nilai transaksi Rp 66,20 miliar. 

 

Adapun saham PWON ditutup menguat 25 poin atau 4,76% ke Rp 550/saham dengan nilai transaksi Rp 65,98 miliar 
dan volume 121,52 juta saham. 

 

Di sisi lain, saham PPRO juga tidak pernah menyentuh zona merah pada perdagangan kemarin, dengan ditutup naik 
3,80% menjadi Rp 82/saham. Anak usaha PT PP (Persero) Tbk (PTPP) ini mencatatkan volume perdagangan 108,07 
juta saham senilai Rp 8,75 miliar. 

 

Saham lainnya yakni BSDE milik Grup Sinarmas. Meski dibayangi aksi jual bersih asing senilai Rp 3,88 miliar, saham 
BSDE melonjak 3,70% ke posisi Rp 1.260/saham pada perdagangan Senin (16/2/2021). Kemarin, saham BSDE 
mencatatkan nilai transaksi Rp 41,86 miliar dan volume 33,49 juta saham. 

 

Emiten berikutnya yakni APLN berhasil ditutup di zona hijau sebesar 3,49% ke posisi Rp 178/saham pada 
perdagangan kemarin. Saham pengembang properti raksasa ini mencatatkan volume transaksi 104,36 juta saham 
senilai Rp 18,67 miliar. 

 

Lanjut yakni saham Ciputra. Setelah sempat beberapa kali di zona merah, saham CTRA berhasil ditutup menguat 
3,32% ke posisi Rp 1.090/saham di akhir perdagangan kemarin. Perusahaan keluarga Ciputra ini membukukan volume 
transaksi 36,48 juta senilai Rp 39,32 miliar. 

 

Emiten properti Grup Lippo, LPKR ditutup menguat 2,97% ke level Rp 208/saham kemarin meski mengalami aksi jual 
bersih asing senilai Rp 2,67 miliar. Emiten induk usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) ini mencatatkan volume 
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transaksi sebesar 91,98 juta saham dengan nilai Rp 19,09 miliar. 

 

Terakhir, saham SSIA ditutup di zona hijau, naik 2,80% ke posisi Rp 550/saham pada perdagangan awal pekan ini 
(15/2/2021). Emiten yang melantai di bursa pada 1997 ini membukukan volume perdagangan 76,77 juta dengan nilai 
transaksi Rp 42,33 miliar. 

 

Penguatan saham emiten-emiten properti terjadi beriringan dengan kabar akan dirilisnya aturan relaksasi soal besaran 
uang muka (down payment/DP) untuk pembelian rumah pertama oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

 

Seperti dilansir CNBC Indonesia, Senin (15/2/2021), OJK bakal memberikan relaksasi DP untuk pembelian rumah 
pertama di samping relaksasi dp untuk kendaraan bermotor. Aturan ini akan segera dirilis dalam beberapa hari ke 
depan. 

 

"OJK sudah sejak PTIJK 15 Januari 2021 di depan Bapak Presiden sudah menyiapkan beleid baru untuk DP dan 
ATMR. Moga-moga dalam beberapa hari ini. Tidak hanya kendaraan bermotor tetapi juga properti khususnya untuk 
milenial yang akan memiliki rumah pertamanya," kata Anto kepada CNBC Indonesia, Senin (15/2/2021). 

 

Beleid baru ini juga akan memberikan penyesuaian untuk Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk perusahaan 
penyedia kredit kendaraan bermotor. 

 

ATMR adalah adalah komposisi pos neraca yang telah dikalikan dengan persentase bobot risiko dari masing-masing 
pos itu sendiri.Kian tinggi ATMR, semakin tinggi risiko penempatan aset bank. 

 

Adapun aturan penyesuaian DP dan ATMR ini diberikan dalam rangka aturan turunan dari adanya relaksasi PPnBM 
sektor otomotif yang diberikan pemerintah untuk tahun 2021. 

 

Sifat Pemberitaan : Positif  
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PP Properti Luncurkan Rumah Tapak Permata Puri Cibubur 

Imam Mudzakir 

 

JAKARTA, investor.id – Perusahaan pengembang properti PT PP Properti Tbk, merespons baik kebijakan Bank 
Indonesia (BI) terkait penurunan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5%. Nilai ini 
menjadi suku bunga acuan terendah sepanjang sejarah, di mana sebelumnya BI telah menurunkan suku bunga 
sebanyak empat kali selama pandemi Covid-19.  

 

Penurunan bunga ini didukung dengan pelonggaran maksimal 100% loan to value (LTV) dan financing to value (FTV) 
untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun. “Kebijakan Bank Indonesia ini tentu menjadi 
dukungan bagi masyarakat karena dapat menikmati DP (down payment) 0% untuk pembelian properti. Dari sisi 
developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan penjualan,” ungkap Direktur 
Keuangan PP Properti Deni Budiman dalam siaran pers, Rabu (24/2/2021).  

 

Bertepatan dengan kebijakan ini, perseroan meluncurkan produk rumah tapak terbaru di lokasi strategis, yaitu Permata 
Puri Cibubur. Didesain khusus oleh Andra Matin, rumah tapak ini hadir dengan tiga tipe yaitu Tipe 45 dengan luas 
tanah 78 m2, tipe 72 luas tanah 78 m2, dan Tipe 105 dengan luas tanah 90 m.  

 

Direktur Operasi 2 PP Properti Arso Anggoro menjelaskan, rumah tapak ini memiliki konsep green and sustainable 
house, setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga dapat menghemat energi 
penggunaan AC dan lampu. Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan 
pemanfaatan ruang, serta dua taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling.  

 

Perseroan telah bekerja sama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar bagi 
konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment. “Khusus untuk Permata Puri Cibubur, 
kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp 500 jutaan untuk unit terbatas,” jelas Arso.  

 

Permata Puri Cibubur adalah series ke 10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti dan salah satu 
produk rumah tapak perseroan yang dirilis pada tahun ini. “Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah 
tapak yang kian menanjak, kami akan mengembangkan dua lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan 
Bandung, total keseluruhan rencana pengembangan luas tapak sekitar 30 hektare,” jelas Arso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA : Investor.id SECTION : Berita Market 

TERBIT : Rabu, 24 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 16.45 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://investor.id/business/pp-
properti-luncurkan-rumah-tapak-

permata-puri-cibubur  

https://investor.id/business/pp-properti-luncurkan-rumah-tapak-permata-puri-cibubur
https://investor.id/business/pp-properti-luncurkan-rumah-tapak-permata-puri-cibubur
https://investor.id/business/pp-properti-luncurkan-rumah-tapak-permata-puri-cibubur


 

MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 
 

 

Rilis Proyek Baru, PP Properti Gercep Sambut Pelonggaran Uang Muka 

Imam Muzakir 

 

Jakarta, Beritasatu.com - PT PP Properti Tbk langsung gerak cepat (gercep) merespon kebijakan Bank Indonesia (BI) 
terkait penurunan suku bunga acuan BI 7Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5%. Pasalnya, penurunan 
suku bungan acuan ini juga didukung dengan pelonggaran maksimal 100% Loan to Value (LTV) dan Financing to 
Value (FTV) untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun. 

 

Direktur Keuangan PP Properti, Deni Budiman mengatakan, kebijakan Bank Indonesia tentu menjadi dukungan bagi 
masyarakat karena dapat menikmati fasilitas uang muka atau down payment 0% untuk pembelian properti. 

 

"Sementara, dari sisi developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang sangat baik untuk meningkatkan 
penjualan, khususnya di masa pandemi Covid-19," kata Deni Budiman, di Jakarta, Rabu (24/2/2021). 

 

Bertepatan dengan kebijakan ini, kata Deni, perseroan meluncurkan produk rumah tapak terbaru di lokasi strategis, 
yaitu Permata Puri Cibubur. 

 

"Desain rumah tapak ini disiapkan khusus oleh arsitek kenamaan Andra Matin, rdengan tiga tipe, yaitu tipe 45 dengan 
luas tanah 78 meter persegi, tipe 72 luas tanah 78 meter persegi, dan tipe 105 dengan luas tanah 90 meter persegi," 
tandasnya. 

 

Direktur Operasi 2 PP Properti, Arso Anggoro menambahkan, rumah tapak ini memiliki konsep green and sustainable 
house, dimana setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga dapat menghemat 
energi penggunaan AC dan lampu. 

 

"Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang, serta dua 
taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling," jelasnya. 

 

Menurut Arso, Perseroan telah bekerja sama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar 
bagi konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment. “Khusus untuk Permata Puri 
Cibubur, kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp 500 jutaan untuk unit terbatas," tandasnya. 

 

Arso menambahkan, Permata Puri Cibubur adalah series ke-10 dari produk landed house yang dikembangkan PP 
Properti dan salah satu produk rumah tapak perseroan yang dirilis di tahun ini. 

 

"Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak yang kian menanjak, kami akan mengembangkan dua 
lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan Bandung, total keseluruhan rencana pengembangan luas tapak 
sekitar 30 hektare," tutup Arso. 

 
 

MEDIA : Beritasatu.com SECTION : Ekonomi 

TERBIT : Rabu, 24 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 15.50 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://www.beritasatu.com/ekono
mi/737797/rilis-proyek-baru-pp-

properti-gercep-sambut-
pelonggaran-uang-muka  

https://www.beritasatu.com/ekonomi/737797/rilis-proyek-baru-pp-properti-gercep-sambut-pelonggaran-uang-muka
https://www.beritasatu.com/ekonomi/737797/rilis-proyek-baru-pp-properti-gercep-sambut-pelonggaran-uang-muka
https://www.beritasatu.com/ekonomi/737797/rilis-proyek-baru-pp-properti-gercep-sambut-pelonggaran-uang-muka
https://www.beritasatu.com/ekonomi/737797/rilis-proyek-baru-pp-properti-gercep-sambut-pelonggaran-uang-muka


 

MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 
 

 

Tanggapi Kebijakan BI, PP Properti Luncurkan Rumah Tapak Baru di Cibubur 

Abraham Sihombing 

 

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Selama pandemi Covid-19 berlangsung, Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku 
bunga sebanyak empat kali. Terakhir kalinya, BI menurunkan tingkat suku bunga acuan BI-7Days Repo Rate (BI7RRR) 
menjadi 3,5 persen. Ini adalah suku bunga acuan terendah di sepanjang sejarah BI. 

 

Di samping penurunan tingkat suku bunga acuan tersebut, BI juga memberikan pelonggaran maksimal 100 persen loan 
to value (LTV) dan Financing to Value (FTV) untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun. 

 

Direktur Keuangan PT PP Properti Tbk (PPRO), Deni Budiman, mengungkapkan, kebijakan BI tersebut langsung 
direspon PPRO. Pasalnya, kebijakan tersebut merupakan dukungan bagi masyarakat untuk menikmati uang muka (DP) 
nol persen dalam hal pembelian properti. 

 

“Bagi pengembang (developer), kebijakan tersebut merupakan salah satu stimulus yang baik untuk mendorong 
pertumbuhan penjualan,” ujar Deni dalam siaran pers yang diterima industry.co.id di Jakarta, Kamis (25/02/2021). 

 

Seiring dengan muculnya kebijakan tersebut, manajemen PPRO meluncurkan produk rumah tapak (landed houses) 
terbaru Permata Puri Cibubur di lokasi strategis. Produk rumah tapak yang didisain khusus oleh Andra Matin ini 
menghadirkan tiga tipe, yakni Tipe 45 dengan luas tanah 78 meter persegi , tipe 72 luas tanah 78 meter persegi dan 
Tipe 105 dengan luas tanah 90 meter persegi. 

 

Sementara itu, Arso Anggoro, Direktur Operasi II PPRO, menjelaskan rumah tapak tersebut berkonsep green and 
sustainable house. Setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga menghemat 
penggunaan energi pendingin (AC) dan lampu. 

 

“Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang, serta dua 
taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling,” jelas Arso. 

 

Mengenai cara pembayaran melalui KPR maupun installment (angsuran), Arso menuturkan, PPRO telah bekerjasama 
dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara pembayaran bagi konsumen. “Khusus untuk 
Permata Puri Cibubur, kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp500 jutaan untuk unit terbatas,” imbuh Arso. 

 

Permata Puri Cibubur adalah seri ke-10 dari produk landed house yang dikembangkan PPRO dan merupakan salah 
satu produk rumah tapak yang dirilis di tahun ini. 

 

“Karena kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak yang kian meningkat, kami juga akan mengembangkan rumah 
tapak di dua lokasi lainnya, yaitu di Semarang dan Bandung dengan luas total sekitar 30 hektar,” pungkas Arso. 

 
 

MEDIA : Industry.co.id SECTION : Properti 

TERBIT : Kamis, 25 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 10.45 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://www.industry.co.id/read/813
34/tanggapi-kebijakan-bi-pp-

properti-luncurkan-rumah-tapak-
baru-di-cibubur  

https://www.industry.co.id/read/81334/tanggapi-kebijakan-bi-pp-properti-luncurkan-rumah-tapak-baru-di-cibubur
https://www.industry.co.id/read/81334/tanggapi-kebijakan-bi-pp-properti-luncurkan-rumah-tapak-baru-di-cibubur
https://www.industry.co.id/read/81334/tanggapi-kebijakan-bi-pp-properti-luncurkan-rumah-tapak-baru-di-cibubur
https://www.industry.co.id/read/81334/tanggapi-kebijakan-bi-pp-properti-luncurkan-rumah-tapak-baru-di-cibubur


 

MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 
 

 

PPRO Respons Cepat Relaksasi Bank Sentral 

Muchamad Ismail 

 

JAKARTA - Emiten properti, PT PP Properti Tbk (PPRO) merespons baik kebijakan Bank Indonesia (BI) terkait 
penurunan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5 persen. Nilai ini menjadi suku 
bunga acuan terendah sepanjang sejarah. 

 

Sebelumnya BI telah menurunkan suku bunga sebanyak empat kali selama pandemi Covid-19. Penurunan bunga ini 
didukung dengan relaksasi kebijakan makroprudensial melalui pelonggaran maksimal 100 persen Loan to Value (LTV) 
dan Financing to Value (FTV) untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun. 

 

Direktur Keuangan PP Properti, Deni Budiman, mengatakan kebijakan Bank Indonesia ini, tentu menjadi dukungan bagi 
masyarakat karena dapat menikmati DP 0 persen untuk pembelian properti. "Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi 
salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan penjualan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/2). 

 

Bertepatan dengan kebijakan ini, Perseroan meluncurkan produk rumah tapak terbaru di lokasi strategis, yaitu Permata 
Puri Cibubur. 

 

Direktur Operasi 2 PP Properti, Arso Anggoro, menjelaskan rumah tapak ini memiliki konsep green and sustainable 
house, setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga dapat menghemat energi 
penggunaan AC dan lampu. Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan 
pemanfaatan ruang, serta dua taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling. 

 

Sinergi Perbankan 

Perseroan telah bekerja sama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar bagi 
konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment. 

 

"Khusus untuk Permata Puri Cibubur, kami hadir dengan harga perdana mulai dari 500 jutaan rupiah untuk unit 
terbatas," jelas Arso. 

 

Permata Puri Cibubur adalah series ke 10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti dan salah satu 
produk rumah tapak Perseroan yang dirilis di tahun ini. Didesain khusus oleh Andra Matin, rumah tapak ini hadir 
dengan tiga tipe yaitu Tipe 45 dengan luas tanah 78 m2, tipe 72 luas tanah 78 m2 dan Tipe 105 dengan luas tanah 90 
m2. 

 

"Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak yang kian menanjak, kami akan mengembangkan dua 
lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan Bandung, total keseluruhan rencana pengembangan luas tapak 
sekitar 30 hektare," tutup Arso.  

 

 

 

 

MEDIA : Koran-jakarta.com SECTION : Strategi Emiten 

TERBIT : Kamis, 25 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 09.14 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://koran-jakarta.com/ppro-
respons-cepat-relaksasi-bank-sentral  

https://koran-jakarta.com/ppro-respons-cepat-relaksasi-bank-sentral
https://koran-jakarta.com/ppro-respons-cepat-relaksasi-bank-sentral


 

MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 
 

 

Suku Bunga BI Turun, PP Properti Rilis Rumah Tapak Rp500 Jutaan 

Dusep Malik, M. Yudha Prasetya 

 

VIVA – PT PP Properti Tbk atau PPRO merespons baik kebijakan Bank Indonesia (BI), terkait penurunan suku bunga 
acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate menjadi 3,5 persen. 

 

Direktur Keuangan PPRO, Deni Budiman, mengatakan bahwa nilai ini menjadi suku bunga acuan terendah sepanjang 
sejarah, di mana sebelumnya BI telah menurunkan suku bunga sebanyak empat kali selama pandemi COVID-19. 

 

Penurunan bunga ini didukung dengan pelonggaran maksimal 100 persen Loan to Value (LTV) dan Financing to Value 
(FTV) untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun. 

 

"Kebijakan BI ini tentu menjadi dukungan bagi masyarakat karena dapat menikmati DP 0 persen untuk pembelian 
properti. Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan penjualan," kata 
Deni dalam keterangan tertulisnya, Kamis 25 Februari 2021. 

 

Karenanya, bertepatan dengan kebijakan ini, Deni memastikan bahwa pihaknya pun telah meluncurkan produk rumah 
tapak terbaru di lokasi strategis, yaitu Permata Puri Cibubur. 

 

Dia memaparkan, desain khusus rumah tapak di Permata Puri Cibubur oleh Andra Matin ini hadir dengan tiga tipe, 
yaitu Tipe 45 dengan luas tanah 78 m2, dan tipe 72 dengan luas tanah 78 m2. "Serta Tipe 105 dengan luas tanah 90 
m2," ujarnya. 

 

Selain itu, Direktur Operasi 2 PPRO, Arso Anggoro, menjelaskan bahwa rumah tapak ini memiliki konsep green and 
sustainable house, di mana setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga dapat 
menghemat energi penggunaan AC dan lampu. 

 

Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang, serta dua 
taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling. Arso mengatakan, perseroan juga telah bekerjasama 
dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar bagi konsumen, sehingga mereka dapat 
menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment. 

 

"Khusus untuk Permata Puri Cibubur, kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp500 jutaan untuk unit terbatas," 
ujarnya. 

 

Diketahui, Permata Puri Cibubur ini adalah series ke-10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti, 
dan menjadi salah satu produk rumah tapak milik perseroan yang dirilis di tahun ini. 

 
 

MEDIA : Viva.co.id SECTION : Strategi Emiten 

TERBIT : Kamis, 25 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 11.36 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://www.viva.co.id/berita/bisnis/
1351240-suku-bunga-bi-turun-pp-

properti-rilis-rumah-tapak-rp500-
jutaan?headline=1  

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1351240-suku-bunga-bi-turun-pp-properti-rilis-rumah-tapak-rp500-jutaan?headline=1
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https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1351240-suku-bunga-bi-turun-pp-properti-rilis-rumah-tapak-rp500-jutaan?headline=1


 

MEDIA CLIPPING 
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PP Properti Rilis Produk Rumah Tapak Teranyar Di Permata Puri Cibubur 

Dwi 

 

RM.id  Rakyat Merdeka - Anak usaha PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Properti Tbk merespon 
kebijakan Bank Indonesia terkait penurunan suku bunga acuan BI 7- Day Reverse Repo Rate (repo rate) menjadi 3,5 
persen sekaligus Down Payment (DP) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nol persen dengan merilis produk rumah tapak 
terbaru di lokasi strategis, yaitu Permata Puri Cibubur. 

 

Seperti diketahui, penurunan bunga BI didukung dengan pelonggaran maksimal 100 persen Loan to Value (LTV) dan 
Financing to Value (FTV) untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun. 

 

“Kebijakan BI tentu menjadi dukungan bagi masyarakat karena dapat menikmati DP nol persen untuk pembelian 
properti. Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan penjualan,” jelas 
Direktur Keuangan PP Properti, Deni Budiman di Jakarta, Kamis (25/2). 

 

Bertepatan dengan kebijakan ini, pihaknya meluncurkan rumah tapak terbaru yang didesain khusus oleh Andra Matin. 
Rumah tapak ini hadir dengan tiga tipe yaitu Tipe 45 dengan luas tanah 78 m2 , tipe 72 luas tanah 78 m2 dan Tipe 105 
dengan luas tanah 90 m2. 

 

Direktur Operasi 2 PP Properti, Arso Anggoro menjelaskan, rumah tapak ini memiliki konsep green and sustainable 
house, setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga dapat menghemat energi 
penggunaan AC dan lampu. 

 

Ia menambahkan Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan pemanfaatan 
ruang, serta dua taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling. 

 

Perseroan telah bekerja sama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar bagi 
konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment. “Khusus untuk Permata Puri Cibubur, 
kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp 500 jutaan untuk unit terbatas,” jelasnya. 

 

Permata Puri Cibubur adalah series ke 10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti dan salah satu 
produk rumah tapak Perseroan yang dirilis di tahun ini. 

 

Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak yang kian menanjak, pihaknya juga akan 
mengembangkan dua lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan Bandung. "Total keseluruhan rencana 
pengembangan luas tapak sekitar 30 hektar,” pungkasnya. 

 

 
 

MEDIA : Rm.id SECTION : Strategi Emiten 

TERBIT : Kamis, 25 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 11.59 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://rm.id/baca-berita/ekonomi-
bisnis/65877/pp-properti-rilis-produk-

rumah-tapak-teranyar-di-permata-
puri-cibubur  

https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/65877/pp-properti-rilis-produk-rumah-tapak-teranyar-di-permata-puri-cibubur
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Kejar Pertumbuhan Penjualan - PP Properti Luncurkan Rumah Tapak di Cibubur 

Ahmad Nabhani 

 

Jakarta – Merespon kebijakan Bank Indonesia (BI) terkait penurunan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate 
(BI7DRRR) menjadi 3,5%, PT PP Properti Tbk (PPRO) memanfaatkan dengan menggenjot penjualan perumahan. 
Teranyar, anak usaha dari PTPP ini meluncurkan produk rumah tapak terbaru di lokasi strategis, yaitu Permata Puri 
Cibubur. 

 

Arso Anggoro, Direktur Operasi 2 PP Properti dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, rumah tapak ini 
memiliki konsep green and sustainable house. Dimana setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan 
yang baik sehingga dapat menghemat energi penggunaan AC dan lampu. “Seluruh unit memiliki ciri khas lantai 
mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang, serta dua taman yang terletak di bagian depan 
dan belakang kavling.”ujarnya. 

 

Proyek rumah tapak yang didesain khusus oleh Andra Matin ini, hadir dengan tiga tipe yaitu Tipe 45 dengan luas tanah 
78 m2 , tipe 72 luas tanah 78 m2 dan Tipe 105 dengan luas tanah 90 m2 . Dalam memudahkan konsumen memiliki 
rumah tapak tersebut, perseroan telah bekerjasama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara 
bayar bagi konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment. 

 

Khusus untuk Permata Puri Cibubur, kata Arso, hadir dengan harga perdana mulai dari Rp 500 jutaan untuk unit 
terbatas. Permata Puri Cibubur adalah series ke 10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti dan 
salah satu produk rumah tapak perseroan yang dirilis di tahun ini. “Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap 
rumah tapak yang kian menanjak, kami akan mengembangkan dua lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan 
Bandung, total keseluruhan rencana pengembangan luas tapak sekitar 30 hektare.”tuturnya. 

 

Perseroan sendiri menyakini, produk rumah tapak yang dijual di Permata Puri Cibubur bakal diburu ditengah sentiment 
positif dipangkasnya acuan suku bunga BI. Dimana penurunan acuan suku bunga ini menjadi yang terendah sepanjang 
sejarah, dimana sebelumnya BI telah menurunkan suku bunga sebanyak empat kali selama pandemi Covid-19. 
Penurunan bunga ini didukung dengan pelonggaran maksimal 100% Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) 
untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun. 

 

Disampaikan Deni Budiman, Direktur Keuangan PP Properti, kebijakan Bank Indonesia ini, tentu menjadi dukungan 
bagi masyarakat karena dapat menikmati DP 0% untuk pembelian properti. “Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi 
salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan penjualan.”ungkapnya. 

 

Sebagai informasi, tahun ini PP Properti menargetkan marketing sales Rp 1,38 triliun atau hampir sama dengan 
penjualan di tahun 2020. Kemudian untuk memenuhi target tersebut, perseroan mengalokasikan belanja modal Rp 438 
miliar dengan menyiapkan dua strategi yang akan dilakukan sepanjang tahun ini.”Semester pertama, perseroan fokus 
pada portfolio management atau pengelolaan portofolio. Selanjutnya semester kedua, perseroan menjalankan strategi 
market development dan market penetration,”Kata Direktur Utama PP Properti, Sinur Linda Gustina. 
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PP Properti (PPRO) Luncurkan Rumah Tapak Harga Mulai Rp500 Juta. Ini Lokasinya 

 

EmitenNews.com-   PT PP Properti Tbk (PPRO) merespon baik kebijakan Bank Indonesia terkait penurunan suku 
bunga acuan BI 7- Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5%. Nilai ini menjadi suku bunga acuan terendah 
sepanjang sejarah, dimana sebelumnya BI telah menurunkan suku bunga sebanyak empat kali selama pandemi Covid-
19. Penurunan bunga ini didukung dengan pelonggaran maksimal 100% Loan to Value (LTV) dan Financing to Value 
(FTV) untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun.  

 

“Kebijakan Bank Indonesia ini, tentu menjadi dukungan bagi masyarakat karena dapat menikmati DP 0% untuk 
pembelian properti. Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan 
penjualan.” ungkap Deni Budiman, Direktur Keuangan PP Properti.  

 

Bertepatan dengan kebijakan ini, Perseroan meluncurkan produk rumah tapak terbaru di lokasi strategis, yaitu Permata 
Puri Cibubur. Didesain khusus oleh Andra Matin, rumah tapak ini hadir dengan tiga tipe yaitu Tipe 45 dengan luas 
tanah 78 m2 , tipe 72 luas tanah 78 m2 dan Tipe 105 dengan luas tanah 90 m2 .  

 

Arso Anggoro, Direktur Operasi 2 PP Properti Menjelaskan “Rumah tapak ini memiliki konsep green and sustainable 
house, setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga dapat menghemat energi 
penggunaan AC dan lampu. Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan 
pemanfaatan ruang, serta dua taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling.”  

 

Perseroan telah bekerjasama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar bagi 
konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment. “Khusus untuk Permata Puri Cibubur, 
kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp 500 jutaan untuk unit terbatas.” jelas Arso.  

 

Permata Puri Cibubur adalah series ke 10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti dan salah satu 
produk rumah tapak Perseroan yang dirilis di tahun ini. “Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak 
yang kian menanjak, kami akan mengembangkan dua lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan Bandung, 
total keseluruhan rencana pengembangan luas tapak sekitar 30 hektare.” tutup Arso. 
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PPRO: Penurunan Suku Bunga Gairahkan Bisnis Properti 

Susan Silaban 

 

IMQ, Jakarta —  PT PP Properti Tbk (PPRO) menyatakan, penurunan suku bunga acuan BI BI 7- Days Reverse Repo 
Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5% memberikan sentiment positif bagi industri properti dan calon pembeli rumah tapak 
maupun rumah susun. 

 

“Kebijakan Bank Indonesia ini, tentu menjadi dukungan bagi masyarakat karena dapat menikmati DP 0% untuk 
pembelian properti. Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan 
penjualan,” kata Direktur Keuangan PPTO, Deni Budiman dalam pernyataan resminya, Kamis (25/2).  

 

Merespon penurunan suku bunga tersebut, PPRO meluncurkan produk rumah tapak terbaru di lokasi strategis, yaitu 
Permata Puri Cibubur. Rumah tapak ini hadir dengan tiga tipe, yaitu 45 dengan luas tanah 78 m2, tipe 72 luas tanah 78 
m2, dan tipe 105 dengan luas tanah 90 m2.  

 

Sementara, Direktur Operasi PPRO, Arso Anggoro menjelaskan, rumah tapak ini memiliki konsep green and 
sustainable house, dimana setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga dapat 
menghemat energi penggunaan AC dan lampu.  

 

Perseroan telah bekerja sama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar bagi 
konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment.  

 

“Khusus untuk Permata Puri Cibubur, kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp 500 jutaan untuk unit terbatas,” 
tambah Arso.  

Permata Puri Cibubur adalah series ke 10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti dan salah satu 
produk rumah tapak Perseroan yang dirilis di tahun ini.  

 

“Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak yang kian menanjak, kami akan mengembangkan dua 
lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan Bandung, total keseluruhan rencana pengembangan luas tapak 
sekitar 30 hektare,” paparnya. 
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PP Properti Luncurkan Rumah Tapak di Lokasi Strategis 

MS Fahmi 

 

Jakarta – PT PP Properti Tbk merespon baik kebijakan Bank Indonesia terkait penurunan suku bunga acuan BI 7-Days 
Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5%. Nilai ini menjadi suku bunga acuan terendah sepanjang sejarah, dimana 
sebelumnya BI telah menurunkan suku bunga sebanyak empat kali selama pandemi Covid-19. Penurunan bunga ini 
didukung dengan pelonggaran maksimal 100% Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) untuk semua jenis 
properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun. 

 

“Kebijakan Bank Indonesia ini, tentu menjadi dukungan bagi masyarakat karena dapat menikmati DP 0% untuk 
pembelian properti. Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan 
penjualan.” ungkap Deni Budiman, Direktur Keuangan PP Properti. 

 

Bertepatan dengan kebijakan ini, Perseroan meluncurkan produk rumah tapak terbaru di lokasi strategis, yaitu Permata 
Puri Cibubur. Didesain khusus oleh Andra Matin, rumah tapak ini hadir dengan tiga tipe yaitu Tipe 45 dengan luas 
tanah 78 m2, tipe 72 luas tanah 78 m2 dan Tipe 105 dengan luas tanah 90 m2. 

 

Arso Anggoro, Direktur Operasi 2 PP Properti Menjelaskan “Rumah tapak ini memiliki konsep green and sustainable 
house, setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga dapat menghemat energi 
penggunaan AC dan lampu. Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan 
pemanfaatan ruang, serta dua taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling.” 

 

Perseroan telah bekerjasama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar bagi 
konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment. “Khusus untuk Permata Puri Cibubur, 
kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp 500 jutaan untuk unit terbatas.” jelas Arso. 

 

Permata Puri Cibubur adalah series ke 10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti dan salah satu 
produk rumah tapak Perseroan yang dirilis di tahun ini. “Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak 
yang kian menanjak, kami akan mengembangkan dua lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan Bandung, 
total keseluruhan rencana pengembangan luas tapak sekitar 30 hektare.” tutup Arso.(*) 
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Respon Kebijakan DP 0% BI, PP Properti Luncurkan Produk Rumah Tapak di Cibubur 

Annisa Nurfitriyani 

 

 

WE Online, Jakarta - PT PP Properti Tbk (PPRO) merespon baik kebijakan Bank Indonesia terkait penurunan suku 
bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5%. Nilai ini menjadi suku bunga acuan terendah 
sepanjang sejarah, dimana sebelumnya BI telah menurunkan suku bunga sebanyak empat kali selama pandemi Covid-
19. 

 

Penurunan bunga ini pun didukung dengan pelonggaran maksimal 100% Loan to Value (LTV) dan Financing to Value 
(FTV) untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun. 

 

“Kebijakan Bank Indonesia ini, tentu menjadi dukungan bagi masyarakat karena dapat menikmati DP 0% untuk 
pembelian properti. Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan 
penjualan.” ungkap Deni Budiman, Direktur Keuangan PP Properti, dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis 
(25/2/2021). 

 

Bertepatan dengan kebijakan ini, Perseroan meluncurkan produk rumah tapak terbaru di lokasi strategis, yaitu Permata 
Puri Cibubur. Didesain khusus oleh Andra Matin, rumah tapak ini hadir dengan tiga tipe yaitu Tipe 45 dengan luas 
tanah 78 m2 , tipe 72 luas tanah 78 m2 dan Tipe 105 dengan luas tanah 90 m2. 

 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasi 2 PP Properti, Arso Anggoro, menjelaskan bahwa rumah tapak ini 
memiliki konsep green and sustainable house, setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang 
baik sehingga dapat menghemat energi penggunaan AC dan lampu. 

 

“Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang, serta dua 
taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling,” terangnya. 

 

Perseroan telah bekerjasama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar bagi 
konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment. “Khusus untuk Permata Puri Cibubur, 
kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp 500 jutaan untuk unit terbatas.” jelas Arso. 

 

Permata Puri Cibubur adalah series ke 10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti dan salah satu 
produk rumah tapak Perseroan yang dirilis di tahun ini. 

 

 

“Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak yang kian menanjak, kami akan mengembangkan dua 
lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan Bandung, total keseluruhan rencana pengembangan luas tapak 
sekitar 30 hektare.” tutup Arso. 
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Suku Bunga Turun, PP Properti Luncurkan Rumah Tapak Baru 

Jeihan Kahfi Berlian 

 

PT PP Properti Tbk merespons baik kebijakan Bank Indonesia terkait penurunan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse 
Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5%. Nilai ini menjadi suku bunga acuan terendah sepanjang sejarah, di mana 
sebelumnya BI telah menurunkan suku bunga sebanyak empat kali selama pandemi Covid-19. 

 

Penurunan bunga ini didukung dengan pelonggaran maksimal 100% Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) 
untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun. 

 

“Kebijakan Bank Indonesia ini, tentu menjadi dukungan bagi masyarakat karena dapat menikmati DP 0% untuk 
pembelian properti. Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan 
penjualan,” ungkap Deni Budiman, Direktur Keuangan PP Properti. 

 

Bertepatan dengan kebijakan ini, perseroan meluncurkan produk rumah tapak terbaru di lokasi strategis, yaitu Permata 
Puri Cibubur. Didesain khusus oleh Andra Matin, rumah tapak ini hadir dengan tiga tipe yaitu Tipe 45 dengan luas 
tanah 78 m2 , tipe 72 luas tanah 78 m2 dan Tipe 105 dengan luas tanah 90 m2. 

 

Arso Anggoro, Direktur Operasi 2 PP Properti menjelaskan “Rumah tapak ini memiliki konsep green and sustainable 
house, setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga dapat menghemat energi 
penggunaan AC dan lampu. Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan 
pemanfaatan ruang, serta dua taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling.” 

 

Perseroan telah bekerjasama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar bagi 
konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment. “Khusus untuk Permata Puri Cibubur, 
kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp 500 jutaan untuk unit terbatas,” jelas Arso. 

 

Permata Puri Cibubur adalah series ke 10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti dan salah satu 
produk rumah tapak perseroan yang dirilis di tahun ini. 

 

“Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak yang kian menanjak, kami akan mengembangkan dua 
lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan Bandung, total keseluruhan rencana pengembangan luas tapak 
sekitar 30 hektare,” kata Arso mengakhiri. 
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Bunga BI Turun, Emiten Properti Jagoan Yusuf Mansur (PPRO) Rilis Produk Anyar 

Rinaldi Mohammad Azka 

 

Bisnis.com, JAKARTA - PT PP Properti Tbk (PPRO) merespon kebijakan Bank Indonesia terkait penurunan suku 
bunga acuan BI 7- Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5 persen. Perseroan meluncurkan produk rumah 
tapak di Permata Puri Cibubur.  

 

Direktur Keuangan PP Properti Deni Budiman mengatakan bertepatan dengan kebijakan ini, perseroan meluncurkan 
produk rumah tapak terbaru di Cibubur. Proyek itu bertajuk Permata Puri Cibubur. Didesain khusus oleh Andra Matin, 
rumah tapak ini hadir dengan tiga tipe yaitu Tipe 45 dengan luas tanah 78 m2, tipe 72 luas tanah 78 m2 dan Tipe 105 
dengan luas tanah 90 m2.  

 

Langkah ini menjadi bagian dari upaya merespon penurunan BI7DRR yang menjadi suku bunga acuan terendah 
sepanjang sejarah, dimana sebelumnya BI telah menurunkan suku bunga sebanyak empat kali selama pandemi Covid-
19. Penurunan bunga ini didukung dengan pelonggaran maksimal 100 persen Loan to Value (LTV) dan Financing to 
Value (FTV) untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun.  

 

“Kebijakan Bank Indonesia ini, tentu menjadi dukungan bagi masyarakat karena dapat menikmati DP 0 persen untuk 
pembelian properti. Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan 
penjualan.” ungkapnya, Kamis (25/2/2021).  

 

Arso Anggoro, Direktur Operasi 2 PP Properti menjelaskan rumah tapak ini memiliki konsep green and sustainable 
house, setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga dapat menghemat energi 
penggunaan AC dan lampu. "Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan 
pemanfaatan ruang, serta dua taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling,” katanya.  

 

Perseroan telah bekerjasama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar bagi 
konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment. “Khusus untuk Permata Puri Cibubur, 
kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp500 jutaan untuk unit terbatas,” imbuh Arso.  

 

Permata Puri Cibubur adalah series ke 10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti dan salah satu 
produk rumah tapak Perseroan yang dirilis di tahun ini. “Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak 
yang kian menanjak, kami akan mengembangkan dua lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan Bandung, 
total keseluruhan rencana pengembangan luas tapak sekitar 30 hektar.” kata Arso. 

 

 

 

 

 

 

MEDIA :   Bisnis.com SECTION : Properti 

TERBIT : Kamis, 25 Februari 2021 AD VALUE : Rp 4.000.000,- 

WAKTU : 20.41 WIB PR VALUE : Rp 12.000.000,- 

JENIS : Online LINK : https://market.bisnis.com/read/2021
0225/192/1361116/bunga-bi-turun-

emiten-properti-jagoan-yusuf-
mansur-ppro-rilis-produk-anyar  

https://market.bisnis.com/read/20210225/192/1361116/bunga-bi-turun-emiten-properti-jagoan-yusuf-mansur-ppro-rilis-produk-anyar
https://market.bisnis.com/read/20210225/192/1361116/bunga-bi-turun-emiten-properti-jagoan-yusuf-mansur-ppro-rilis-produk-anyar
https://market.bisnis.com/read/20210225/192/1361116/bunga-bi-turun-emiten-properti-jagoan-yusuf-mansur-ppro-rilis-produk-anyar
https://market.bisnis.com/read/20210225/192/1361116/bunga-bi-turun-emiten-properti-jagoan-yusuf-mansur-ppro-rilis-produk-anyar
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Sambut Kebijakan DP 0 Persen, PT PP Properti Tbk. Luncurkan Produk Rumah Tapak Permata Puri Cibubur 

Abdullah Azzam 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisnis.com, JAKARTA - PT PP Properti Tbk. (PPRO) merespon baik kebijakan Bank Indonesia terkait penurunan 
suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5 Persen. 
 
Nilai ini menjadi suku bunga acuan terendah sepanjang sejarah, dimana sebelumnya BI telah menurunkan suku 
bunga sebanyak empat kali selama pandemi Covid-19. 
 
Penurunan bunga ini didukung dengan pelonggaran maksimal 100 persen Loan to Value (LTV) dan Financing to 
Value (FTV) untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun. 
 
Bertepatan dengan kebijakan ini, Perseroan meluncurkan produk rumah tapak terbaru di lokasi strategis, yaitu 
Permata Puri Cibubur. 
 
Didesain khusus oleh Andra  Matin, rumah  tapakini hadir dengan tigatipe yaitu Tipe 45 dengan luas tanah 78 m2, 
tipe 72 luas tanah 78 m2dan Tipe 105 dengan luas tanah 90 m2 
 

 
 

MEDIA :   Bisnis.com SECTION : Properti 

TERBIT : Kamis, 25 Februari 2021 AD VALUE : Rp 4.000.000,- 

WAKTU : 20.54 WIB PR VALUE : Rp 12.000.000,- 

JENIS : Online LINK : https://foto.bisnis.com/view/2021021
8/1361121/sambut-kebijakan-dp-0-

persen-pt-pp-properti-tbk-luncurkan-
produk-rumah-tapak-permata-puri-

cibubur  

https://foto.bisnis.com/view/20210218/1361121/sambut-kebijakan-dp-0-persen-pt-pp-properti-tbk-luncurkan-produk-rumah-tapak-permata-puri-cibubur
https://foto.bisnis.com/view/20210218/1361121/sambut-kebijakan-dp-0-persen-pt-pp-properti-tbk-luncurkan-produk-rumah-tapak-permata-puri-cibubur
https://foto.bisnis.com/view/20210218/1361121/sambut-kebijakan-dp-0-persen-pt-pp-properti-tbk-luncurkan-produk-rumah-tapak-permata-puri-cibubur
https://foto.bisnis.com/view/20210218/1361121/sambut-kebijakan-dp-0-persen-pt-pp-properti-tbk-luncurkan-produk-rumah-tapak-permata-puri-cibubur
https://foto.bisnis.com/view/20210218/1361121/sambut-kebijakan-dp-0-persen-pt-pp-properti-tbk-luncurkan-produk-rumah-tapak-permata-puri-cibubur


 

MEDIA CLIPPING 
BERITA PPRO 

 
 

 

Strategi Sandiaga Pulihkan Properti Pariwisata 

G.A Guritno 

 

Jakarta, Gatra.com - Sudah lebih dari 11 bulan Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Pandemi membuat kondisi 
perekonomian negara babak belur. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terkontraksi. Pada kuartal II dan 
III perekonomian mengalalmi pertumbuhan minus (-), dan Indonesia menyatakan masuk jurang resesi. 

 

Hampir seluruh sektor industri mengalami kerugian akibat pandemi Covid-19 yang pertama kali muncul di Wuhan, Cina, 
termasuk industri pariwisata yang selama ini menjadi andalan pertumbuhan negeri ini. Dengan terhambatnya 
pertumbuhan di industri pariwisata, sektor properti sebagai pendukung dalam pembangunan infrastruktur juga terimbas. 

Dalam menghadapi situasi saat ini, serta merespon kebutuhan konsumen di era pasca-pandemi ke depan, kedua 
sektor industri ini harus beradaptasi dan bertransformasi. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mencatat 
kerugian sektor pariwisata Indonesia mencapai lebih dari Rp10 Triliun pada 2020. 

 

Ribuan hotel dan restoran terpaksa tutup dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk 
mengurangi dampak penyebaran virus Covid-19. Begitu pula dengan sejumlah maskapai penerbangan dan tour 
operator yang mengalami kerugian karena langsung terdampak. 

 

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan hingga September 2020, kunjungan wisatawan mancanegara selama Jan-
Sept 2020 mengalami penurunan hingga 70% dibandingkan tahun 2019 di periode bulan yang sama. Anjloknya 
kunjungan ini praktis berimbas kepada pemasukan pelaku-pelaku pariwisata di daerah lainnya. 

Terus meningkatnya kasus positif COVID-19 dinilai juga menjadi tantangan dalam pemulihan sektor pariwisata 
Indonesia. Maka dari itu, demi membantu mereka yang “terdampak”, pemerintah Republik Indonesia melalui 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyiapkan berbagai kebijakan, salah satunya lewat dana hibah 
pariwisata. 

 

Dana hibah ini digunakan “untuk peningkatan implementasi CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, Environment 
Friendly). Pelaksanaan CHSE ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan industri pariwisata dalam menerapkan 
protokol kesehatan baik secara fisik pada ruang-ruang publik, destinasi dan tempat kegiatan para wisatawan seperti 
hotel, restoran, conventions, dll., maupun mempersiapkan para pelaku industri pariwisata dalam menerapkan Protokol 
Kesehatan (Prokes). 

 

Untuk lebih dalam mengupas upaya dan strategi penerapan CHSE dan Protokol Kesehatan pada umumnya untuk 
mengangkat kembali industri Pariwisata Indonesia, GATRA Bicara mengangkat tema ‘’Penerapan Protokol Kesehatan 
CHSE di Sektor Properti’’ dalam Sharing Session Penanggulangan Covid-19. 

 

Akan hadir sebagai pembicara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Direktur Utama PT PP 
Properti Tbk. Sinur Linda Gustina. Acara yang akan digelar pada Kamis, 25 Februari 2020 pukul 14.30-16.00 WIB 
tersebut akan dipandu oleh Redaktur Senior Majalah Gatra Bambang Sulistyo. Juga, akan ada Quiz dan tersedia 
giveaway menarik untuk peserta yang beruntung. 

 

MEDIA :   Gatra.com SECTION : Properti 

TERBIT : Kamis, 25 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 09.53 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://www.gatra.com/detail/news
/504671/info-satgas-

covid19/strategi-sandiaga-pulihkan-
properti-pariwisata--  

https://www.gatra.com/detail/news/504671/info-satgas-covid19/strategi-sandiaga-pulihkan-properti-pariwisata--
https://www.gatra.com/detail/news/504671/info-satgas-covid19/strategi-sandiaga-pulihkan-properti-pariwisata--
https://www.gatra.com/detail/news/504671/info-satgas-covid19/strategi-sandiaga-pulihkan-properti-pariwisata--
https://www.gatra.com/detail/news/504671/info-satgas-covid19/strategi-sandiaga-pulihkan-properti-pariwisata--


 

Yang tertarik bergabung dapat mengakses melalui link YouTube Channel GATRA TV: 

https://youtu.be/kgJGmdecS24 

 

Atau lewat Zoom Meeting: 

https://us02web.zoom.us/j/6637066436 Meeting ID: 663 706 6436 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/kgJGmdecS24
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MEDIA : Investor Daily 

TERBIT : Jumat, 19 Februari 2021 
JENIS : E-Paper 
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PP Properti Luncurkan Hunian Terbaru Rancangan Andra Matin 

Silvia Monty 

 
 

Jakarta, Properti Indonesia – Pengembang PT PP Properti Tbk (PPRO) merespon baik kebijakan dari Bank Indonesia 
(BI) terkait penurunan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5%. Dengan adanya 
kebijakan tersebut, perseroan meluncurkan produk rumah tapak baru bertajuk Permata Puri Cibubur. 

 

“Kebijakan Bank Indonesia ini, tentu menjadi dukungan bagi masyarakat karena dapat menikmati DP 0% untuk 
pembelian properti. Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan 
penjualan,” ujar Direktur Keuangan PP Properti Deni Budiman, Kamis (25/2). 

 

Permata Puri Cibubur didesain khusus oleh Andra Matin, dengan menghadirkan tiga tipe rumah. antara lain tipe 45 (78 
m2), tipe 72 (78 m2), dan tipe 105 (90 m2). Arso Anggoro, Direktur Operasi 2 PP Properti menelaskan rumah ini 
memiliki konsep green and sustainable house, yakni setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara serta penerangan 
yang baik sheingga dapat menghemat energi penggunaan AC dan lampu. 

 

Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang, serta dua 
taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling. 

 

MEDIA :   propertiindonesia.com SECTION : Properti 

TERBIT : Jumat, 26 Februari 2021 AD VALUE : Rp 2.500.000,- 

WAKTU : 12.45 WIB PR VALUE : Rp 7.500.000,- 

JENIS : Online LINK : https://propertiindonesia.id/post/pp-
properti-luncurkan-hunian-terbaru-

rancangan-andra-matin  

https://propertiindonesia.id/post/pp-properti-luncurkan-hunian-terbaru-rancangan-andra-matin
https://propertiindonesia.id/post/pp-properti-luncurkan-hunian-terbaru-rancangan-andra-matin
https://propertiindonesia.id/post/pp-properti-luncurkan-hunian-terbaru-rancangan-andra-matin
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Sektor properti dapat insentif, PP Properti (PPRO) luncurkan produk rumah tapak 

Benedicta Prima 

 

 
 

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PP Properti Tbk (PPRO) meluncurkan produk rumah tapak terbaru di Permata Puri 
Cibubur. Didesain khusus oleh Andra Matin, rumah tapak ini hadir dengan tiga tipe yaitu tipe 45 dengan luas tanah 78 
m2, tipe 72 luas tanah 78 m2 dan Tipe 105 dengan luas tanah 90 m2.  

 

Peluncuran ini merupakan respons atas kebijakan Bank Indonesia terkait penurunan suku bunga acuan BI 7-Days 
Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5%. Nilai ini menjadi suku bunga acuan terendah sepanjang sejarah. BI 
telah menurunkan suku bunga sebanyak empat kali selama pandemi Covid-19.  

 

Penurunan bunga ini didukung dengan pelonggaran maksimal 100% loan to value (LTV) dan financing to value (FTV) 
untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun.  

 

“Kebijakan BI ini, tentu menjadi dukungan bagi masyarakat karena dapat menikmati DP 0% untuk pembelian properti. 
Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan penjualan," tulis Direktur 
Keuangan PP Properti Deni Budiman dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Minggu (28/2).    

 

Direktur Operasi 2 PP Properti Arso Anggoro menambahkan, rumah tapak ini memiliki konsep green and sustainable 
house, setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga dapat menghemat energi 
penggunaan AC dan lampu. Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan 
pemanfaatan ruang, serta dua taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling.  

MEDIA :   Kontan.co.id SECTION : Emiten 

TERBIT : Minggu, 28 Februari 2021 AD VALUE : Rp 3.000.000,- 

WAKTU : 12.47 WIB PR VALUE : Rp 9.000.000,- 

JENIS : Online LINK : https://investasi.kontan.co.id/news/s
ektor-properti-dapat-insentif-pp-

properti-ppro-luncurkan-produk-
rumah-tapak  

https://pusatdata.kontan.co.id/quote/PPRO
https://investasi.kontan.co.id/news/sektor-properti-dapat-insentif-pp-properti-ppro-luncurkan-produk-rumah-tapak
https://investasi.kontan.co.id/news/sektor-properti-dapat-insentif-pp-properti-ppro-luncurkan-produk-rumah-tapak
https://investasi.kontan.co.id/news/sektor-properti-dapat-insentif-pp-properti-ppro-luncurkan-produk-rumah-tapak
https://investasi.kontan.co.id/news/sektor-properti-dapat-insentif-pp-properti-ppro-luncurkan-produk-rumah-tapak


 

 

PP Properti telah bekerjasama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar bagi 
konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment.  

 

“Khusus untuk Permata Puri Cibubur, kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp 500 jutaan untuk unit terbatas,” 
kata Arso.  

 

Permata Puri Cibubur adalah series ke 10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti dan salah satu 
produk rumah tapak yang dirilis di tahun ini. 

  

“Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak yang kian menanjak, kami akan mengembangkan dua 
lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan Bandung, total keseluruhan rencana pengembangan luas tapak 
sekitar 30 hektare,” imbuh Arso.  
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