Media Coverage PT PP Properti Tbk (PPRO)
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Siapkan capex Rp 430 miliar, PP Properti
(PPRO) dapat pinjaman dari induk usaha
Emiten properti naikkan target marketing
sales 2021
Emiten Properti Optimistis di 2021

Capex dan Target

Capex dan Target

Perkembangan Properti

1

1 Feb 21

Kontan.com

Online

2

1 Feb 21

Kontan.com

Online

3

2 Feb 21

Kontan

E-Paper

4

2 Feb 21

Kontan.com

Online

5

2 Feb 21

Kontan.com

Online

6

3 Feb 21

Bisnis

E-Paper

Anggarkan Rp 430 miliar, ini penggunaan
capex PP Properti (PTPP) untuk tahun ini
Mengintip target marketing sales emiten
properti tahun 2021
Okupansi Hotel Turun

7

3 Feb 21

Investor Daily

E-Paper

Butuh Sinkronasi Aturan Properti

Perkembangan Properti

8

3 Feb 21

Idxchannel.com

Online

Capex dan Target

9

4 Feb 21

Investor Daily

E-Paper

PP Properti Turunkan Target Penjualan
Hanya Rp1,7 T di 2021
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

Event : Diskusi Virtual

12

4 Feb 21

Industry.co.id

Online

13

4 Feb 21
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Online

14

4 Feb 21

Infobanknews.id
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15
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4 Feb 21

Sindonews.com
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17

4 Feb 21

Suaramerdekajkt.com

Online

18

4 Feb 21

Investor.id
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Bidik Marketing Sales Rp1,38 Triliun, PP
Properti Siapkan 2 Strategi
Topang Kinerja Tahun 2021 dengan
Ragam Jurus, PP Properti Siapkan Capex
Sekitar Rp 438 Miliar
Hadapi Pandemi, PP Properti Siapkan
Strategi Berlanjutan
PP Properti Bidik Marketing Sales Rp 13,8
Triliun di 2021
Hadapi 2021, PP Properti siapkan Strategi
keberlanjutan
PPRO Bidik Marketing Sales Rp1,38 Triliun
Melalui Tiga Lini Bisnis
Hadapi 2021, PP Properti siapkan Strategi
keberlanjutan
PP Properti Siapkan Capex Rp 438 Miliar
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4 Feb 21

Beritasatu.com

Online

Event : Diskusi Virtual

20
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Emitennews.com
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Inilah.com
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Indopremier.com
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23

4 Feb 21

Kabarproperti.id
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24
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Indonesiahousing.co

Online

25

4 Feb 21

JawaPos.com
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PP Properti Anggarkan Capex Rp 438
Miliar
Siapkan Capex Rp 438 Miliar, PP Properti
(PPRO) Bidik Marketing Sales Rp1,38
Triliun Tahun Ini
Tahun Kerbau Logam, Tahun Kebangkitan
PP Properti
Siapkan Capex Rp438 Miliar, PPRO Bidik
Marketing Sales Sebesar Rp1,38 Triliun
Bidik Marketing Sales Rp1,38 Triliun di
2021, PP Properti Jalankan Dua Strategi
Properti Mulai Menggeliat, Begini Jurus PP
Properti Menyosong Pasca Pandemi
PP Properti Incar Marketing Sales Rp 1,38
Triliun Tahun 2021
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Capex dan Target

Capex dan Target
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Medcom.id
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Realestat.id
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Liputan6.com

Online

31

4 Feb 21
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32
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Koridor.online

Online

33
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Pasardana.id
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34
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Alinea.id
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35
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Online
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Kontan.com
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Online

41
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Online
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Industri.co,id
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44
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Online

45

4 Feb 21
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46
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Kontan.com
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5 Feb 21

Investor Daily

E-Paper

48

5 Feb 21

Kontan

E-Paper

49

5 Feb 21

Bisnis

50

5 Feb 21

51

5 Feb 21

Strategi PP Properti Antisipasi Bisnis di
Masa Pandemi
Seperti ini Strategi PP Properti Hadapi
2021
Terapkan Dua Strategi, PP Properti: 2021
Adalah Tahun Kebangkitan!
PP Properti Optimistis Aktivitas Bisnis
Membaik Seiring Adanya Vaksin
Bidik Marketing Sales Rp 1,38 Triliun, Apa
Saja Fokus PP Properti pada 2021?
PP Properti Alokasikan Belanja Modal Rp
438 Miliar pada 2021
Bidik Penjualan Rp 1,38 T, PP Properti
Siapkan Strategi Keberlanjutan
PPRO Bidik Marketing Sales Rp1,38 Triliun
di 2021
PP Properti bidik marketing sales Rp1,38
triliun tahun ini
Jelang MotoGP Mandalika, PP Properti
Siap Operasikan Hotel di Lombok
Optimistis 2021 Membaik, PPRO Targetkan
Marketing Sales Rp1,38 T
Bidik Penjualan Rp 1,38 T di 2021, Apa
yang Mau Dilakukan PT PP Properti?
PP Properti siapkan dua strategi untuk
mengarungi bisnis di tahun 2021
PP Properti Bidik Penjualan Rp 1,38 Triliun

Event : Diskusi Virtual

Proyek Rumah Tapak Salah Satu Andalan
PT PP Properti
PT PP Properti Bersiap Garap 3 Lini Bisnis
Sepanjang 2021
PPRO Segera Menggulirkan Strategi Bisnis
Berkelanjutan
PP Properti Anggarkan Belanja Modal
Rp438 Miliar untuk 2021
Niat Bayar Utang ke BBTN, PPRO Rilis
Obligasi Rp300 Miliar
PPRO Tunda Penerbitan Obligasi Rp 300
M, Ada Apa?

Event : Diskusi Virtual

PP Properti distribusikan obligasi
berkelanjutan II tahap II 2021 pada Jumat
(5/2)
12 BUMN dan Anak Usaha Siap IPO

Obligasi

Event : Diskusi Virtual
Event : Diskusi Virtual
Event : Diskusi Virtual
Event : Diskusi Virtual
Event : Diskusi Virtual
Event : Diskusi Virtual
Event : Diskusi Virtual
Event : Diskusi Virtual
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Event : Diskusi Virtual
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Event : Diskusi Virtual

Event : Diskusi Virtual
Event : Diskusi Virtual
Event : Diskusi Virtual
Obligasi
Obligasi

Perkembangan BUMN
Perkembangan BUMN

E-Paper

IPO Korporasi Plat Merah Akan Meriah
Lagi
Gerbing IPO Pelat Merah

Investor Daily

E-Paper

PP Properti Siapkan Strategi Berkelanjutan

Event : Diskusi Virtual

Kontan

E-Paper

Ini Strategi PP Properti di Tengah Pandemi
Korona

Event : Diskusi Virtual

Perkembangan BUMN

52

5 Feb 21

Kontan.com

Online

53

5 Feb 21

Republika.co.id

Online

54

5 Feb 21

Cnbcindonesia.com

Online

Dua strategi ini sedang disiapkan PP
Properti untuk mengarungi bisnis tahun
2021
PP Properti Targetkan Penjualan Rp 1,38
Triliun
Simak 7 Kabar Pasar Ini, Sambil Tunggu
Rilis PDB RI

Event : Diskusi Virtual

Event : Diskusi Virtual
Obligasi
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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.

MEDIA CLIPPING
BERITA PPRO
MEDIA

:

Kontan.com

SECTION

:

Emiten

TERBIT
WAKTU

:
:

Senin, 1 Februari 2021
19.51 WIB

AD VALUE
PR VALUE

:
:

Rp 3.000.000,Rp 9.000.000,-

JENIS

:

Online

LINK

:

https://stocksetup.kontan.co.id/new
s/emiten-properti-naikkan-targetmarketing-sales-2021

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 prapenjualan (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
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1. Informasi capex dan sumber pendanaan PPRO
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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.
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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.
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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 Covid19. 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
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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 II2021, 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)
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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 II2021, 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.

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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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 II2021, 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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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)
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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 II2021, 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 II2021, 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 II2021, 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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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]
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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.

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.
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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 II2021, 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

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.
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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 II2021, 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.

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. (*)
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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 II2021, 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.
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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.
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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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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.
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.
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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.
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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.
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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 II2021, 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.

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. (*)
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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 II2021, 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.

“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 disiasiakan 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.

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 II2021, 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.
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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.
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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.
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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.
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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.

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)
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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.
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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).
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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.
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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.
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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 II2021, 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 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.
Sifat Pemberitaan : Positif
1. Informasi sesuai dengan rilis
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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.

"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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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.

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.

