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Top Nih! Saham Properti Ngamuk Kemarin, Hari Ini Gimana?
Aldo Fernando
Jakarta, CNBC Indonesia - Saham emiten properti serentak menguat di zona hijau pada penutupan perdagangan Senin
kemarin (16/02/2021). Saham PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) memimpin penguatan.
Data BEI menunjukkan, setidaknya ada 9 emiten properti yang mencatatkan kenaikan harga saham pada perdagangan
kemarin.
Emiten-emiten tersebut adalah SMRA, PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), PT PP
Properti Tbk (PPRO), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), PT Ciputra
Development Tbk (CTRA), PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), dan PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA).
Mengacu data BEI, setelah sempat menyentuh zona merah, saham SMRA akhirnya ditutup menguat 6,83% menjadi
Rp 860/saham pada perdagangan kemarin (15/2/2021).
Perusahaan properti yang didirikan pada 1975 ini diperdagangkan dengan volume 88,25 juta senilai Rp 74,29 miliar.
Sementara itu, saham ASRI nyaman di zona hijau pada perdagangan kemarin dengan ditutup naik 5,08% ke posisi Rp
248/saham. Perusahaan yang didirikan keluarga Harjanto Tirtohadiguno mengalami aksi beli asing (bet buy) senilai Rp
241,82 juta. Total volume perdagangan saham ASRI 267,61 juta dengan nilai transaksi Rp 66,20 miliar.
Adapun saham PWON ditutup menguat 25 poin atau 4,76% ke Rp 550/saham dengan nilai transaksi Rp 65,98 miliar
dan volume 121,52 juta saham.
Di sisi lain, saham PPRO juga tidak pernah menyentuh zona merah pada perdagangan kemarin, dengan ditutup naik
3,80% menjadi Rp 82/saham. Anak usaha PT PP (Persero) Tbk (PTPP) ini mencatatkan volume perdagangan 108,07
juta saham senilai Rp 8,75 miliar.
Saham lainnya yakni BSDE milik Grup Sinarmas. Meski dibayangi aksi jual bersih asing senilai Rp 3,88 miliar, saham
BSDE melonjak 3,70% ke posisi Rp 1.260/saham pada perdagangan Senin (16/2/2021). Kemarin, saham BSDE
mencatatkan nilai transaksi Rp 41,86 miliar dan volume 33,49 juta saham.
Emiten berikutnya yakni APLN berhasil ditutup di zona hijau sebesar 3,49% ke posisi Rp 178/saham pada
perdagangan kemarin. Saham pengembang properti raksasa ini mencatatkan volume transaksi 104,36 juta saham
senilai Rp 18,67 miliar.
Lanjut yakni saham Ciputra. Setelah sempat beberapa kali di zona merah, saham CTRA berhasil ditutup menguat
3,32% ke posisi Rp 1.090/saham di akhir perdagangan kemarin. Perusahaan keluarga Ciputra ini membukukan volume
transaksi 36,48 juta senilai Rp 39,32 miliar.
Emiten properti Grup Lippo, LPKR ditutup menguat 2,97% ke level Rp 208/saham kemarin meski mengalami aksi jual
bersih asing senilai Rp 2,67 miliar. Emiten induk usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) ini mencatatkan volume
transaksi sebesar 91,98 juta saham dengan nilai Rp 19,09 miliar.
Terakhir, saham SSIA ditutup di zona hijau, naik 2,80% ke posisi Rp 550/saham pada perdagangan awal pekan ini
(15/2/2021). Emiten yang melantai di bursa pada 1997 ini membukukan volume perdagangan 76,77 juta dengan nilai
transaksi Rp 42,33 miliar.
Penguatan saham emiten-emiten properti terjadi beriringan dengan kabar akan dirilisnya aturan relaksasi soal besaran
uang muka (down payment/DP) untuk pembelian rumah pertama oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seperti dilansir CNBC Indonesia, Senin (15/2/2021), OJK bakal memberikan relaksasi DP untuk pembelian rumah
pertama di samping relaksasi dp untuk kendaraan bermotor. Aturan ini akan segera dirilis dalam beberapa hari ke
depan.
"OJK sudah sejak PTIJK 15 Januari 2021 di depan Bapak Presiden sudah menyiapkan beleid baru untuk DP dan
ATMR. Moga-moga dalam beberapa hari ini. Tidak hanya kendaraan bermotor tetapi juga properti khususnya untuk
milenial yang akan memiliki rumah pertamanya," kata Anto kepada CNBC Indonesia, Senin (15/2/2021).
Beleid baru ini juga akan memberikan penyesuaian untuk Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk perusahaan
penyedia kredit kendaraan bermotor.
ATMR adalah adalah komposisi pos neraca yang telah dikalikan dengan persentase bobot risiko dari masing-masing
pos itu sendiri.Kian tinggi ATMR, semakin tinggi risiko penempatan aset bank.
Adapun aturan penyesuaian DP dan ATMR ini diberikan dalam rangka aturan turunan dari adanya relaksasi PPnBM
sektor otomotif yang diberikan pemerintah untuk tahun 2021.
Sifat Pemberitaan : Positif
1. Informasi saham PPRO yang menguat
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PP Properti Luncurkan Rumah Tapak Permata Puri Cibubur
Imam Mudzakir
JAKARTA, investor.id – Perusahaan pengembang properti PT PP Properti Tbk, merespons baik kebijakan Bank
Indonesia (BI) terkait penurunan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5%. Nilai ini
menjadi suku bunga acuan terendah sepanjang sejarah, di mana sebelumnya BI telah menurunkan suku bunga
sebanyak empat kali selama pandemi Covid-19.
Penurunan bunga ini didukung dengan pelonggaran maksimal 100% loan to value (LTV) dan financing to value (FTV)
untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun. “Kebijakan Bank Indonesia ini tentu menjadi
dukungan bagi masyarakat karena dapat menikmati DP (down payment) 0% untuk pembelian properti. Dari sisi
developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan penjualan,” ungkap Direktur
Keuangan PP Properti Deni Budiman dalam siaran pers, Rabu (24/2/2021).
Bertepatan dengan kebijakan ini, perseroan meluncurkan produk rumah tapak terbaru di lokasi strategis, yaitu Permata
Puri Cibubur. Didesain khusus oleh Andra Matin, rumah tapak ini hadir dengan tiga tipe yaitu Tipe 45 dengan luas
tanah 78 m2, tipe 72 luas tanah 78 m2, dan Tipe 105 dengan luas tanah 90 m.
Direktur Operasi 2 PP Properti Arso Anggoro menjelaskan, rumah tapak ini memiliki konsep green and sustainable
house, setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga dapat menghemat energi
penggunaan AC dan lampu. Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan
pemanfaatan ruang, serta dua taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling.
Perseroan telah bekerja sama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar bagi
konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment. “Khusus untuk Permata Puri Cibubur,
kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp 500 jutaan untuk unit terbatas,” jelas Arso.
Permata Puri Cibubur adalah series ke 10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti dan salah satu
produk rumah tapak perseroan yang dirilis pada tahun ini. “Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah
tapak yang kian menanjak, kami akan mengembangkan dua lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan
Bandung, total keseluruhan rencana pengembangan luas tapak sekitar 30 hektare,” jelas Arso.

MEDIA CLIPPING
BERITA PPRO
MEDIA

:

Beritasatu.com

SECTION

:

Ekonomi

TERBIT
WAKTU

:
:

Rabu, 24 Februari 2021
15.50 WIB

AD VALUE
PR VALUE

:
:

Rp 2.500.000,Rp 7.500.000,-

JENIS

:

Online

LINK

:

https://www.beritasatu.com/ekono
mi/737797/rilis-proyek-baru-ppproperti-gercep-sambutpelonggaran-uang-muka

Rilis Proyek Baru, PP Properti Gercep Sambut Pelonggaran Uang Muka
Imam Muzakir
Jakarta, Beritasatu.com - PT PP Properti Tbk langsung gerak cepat (gercep) merespon kebijakan Bank Indonesia (BI)
terkait penurunan suku bunga acuan BI 7Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5%. Pasalnya, penurunan
suku bungan acuan ini juga didukung dengan pelonggaran maksimal 100% Loan to Value (LTV) dan Financing to
Value (FTV) untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun.
Direktur Keuangan PP Properti, Deni Budiman mengatakan, kebijakan Bank Indonesia tentu menjadi dukungan bagi
masyarakat karena dapat menikmati fasilitas uang muka atau down payment 0% untuk pembelian properti.
"Sementara, dari sisi developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang sangat baik untuk meningkatkan
penjualan, khususnya di masa pandemi Covid-19," kata Deni Budiman, di Jakarta, Rabu (24/2/2021).
Bertepatan dengan kebijakan ini, kata Deni, perseroan meluncurkan produk rumah tapak terbaru di lokasi strategis,
yaitu Permata Puri Cibubur.
"Desain rumah tapak ini disiapkan khusus oleh arsitek kenamaan Andra Matin, rdengan tiga tipe, yaitu tipe 45 dengan
luas tanah 78 meter persegi, tipe 72 luas tanah 78 meter persegi, dan tipe 105 dengan luas tanah 90 meter persegi,"
tandasnya.
Direktur Operasi 2 PP Properti, Arso Anggoro menambahkan, rumah tapak ini memiliki konsep green and sustainable
house, dimana setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga dapat menghemat
energi penggunaan AC dan lampu.
"Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang, serta dua
taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling," jelasnya.
Menurut Arso, Perseroan telah bekerja sama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar
bagi konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment. “Khusus untuk Permata Puri
Cibubur, kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp 500 jutaan untuk unit terbatas," tandasnya.
Arso menambahkan, Permata Puri Cibubur adalah series ke-10 dari produk landed house yang dikembangkan PP
Properti dan salah satu produk rumah tapak perseroan yang dirilis di tahun ini.
"Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak yang kian menanjak, kami akan mengembangkan dua
lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan Bandung, total keseluruhan rencana pengembangan luas tapak
sekitar 30 hektare," tutup Arso.
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Tanggapi Kebijakan BI, PP Properti Luncurkan Rumah Tapak Baru di Cibubur
Abraham Sihombing
INDUSTRY.co.id - Jakarta - Selama pandemi Covid-19 berlangsung, Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku
bunga sebanyak empat kali. Terakhir kalinya, BI menurunkan tingkat suku bunga acuan BI-7Days Repo Rate (BI7RRR)
menjadi 3,5 persen. Ini adalah suku bunga acuan terendah di sepanjang sejarah BI.
Di samping penurunan tingkat suku bunga acuan tersebut, BI juga memberikan pelonggaran maksimal 100 persen loan
to value (LTV) dan Financing to Value (FTV) untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun.
Direktur Keuangan PT PP Properti Tbk (PPRO), Deni Budiman, mengungkapkan, kebijakan BI tersebut langsung
direspon PPRO. Pasalnya, kebijakan tersebut merupakan dukungan bagi masyarakat untuk menikmati uang muka (DP)
nol persen dalam hal pembelian properti.
“Bagi pengembang (developer), kebijakan tersebut merupakan salah satu stimulus yang baik untuk mendorong
pertumbuhan penjualan,” ujar Deni dalam siaran pers yang diterima industry.co.id di Jakarta, Kamis (25/02/2021).
Seiring dengan muculnya kebijakan tersebut, manajemen PPRO meluncurkan produk rumah tapak (landed houses)
terbaru Permata Puri Cibubur di lokasi strategis. Produk rumah tapak yang didisain khusus oleh Andra Matin ini
menghadirkan tiga tipe, yakni Tipe 45 dengan luas tanah 78 meter persegi , tipe 72 luas tanah 78 meter persegi dan
Tipe 105 dengan luas tanah 90 meter persegi.
Sementara itu, Arso Anggoro, Direktur Operasi II PPRO, menjelaskan rumah tapak tersebut berkonsep green and
sustainable house. Setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga menghemat
penggunaan energi pendingin (AC) dan lampu.
“Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang, serta dua
taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling,” jelas Arso.
Mengenai cara pembayaran melalui KPR maupun installment (angsuran), Arso menuturkan, PPRO telah bekerjasama
dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara pembayaran bagi konsumen. “Khusus untuk
Permata Puri Cibubur, kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp500 jutaan untuk unit terbatas,” imbuh Arso.
Permata Puri Cibubur adalah seri ke-10 dari produk landed house yang dikembangkan PPRO dan merupakan salah
satu produk rumah tapak yang dirilis di tahun ini.
“Karena kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak yang kian meningkat, kami juga akan mengembangkan rumah
tapak di dua lokasi lainnya, yaitu di Semarang dan Bandung dengan luas total sekitar 30 hektar,” pungkas Arso.
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PPRO Respons Cepat Relaksasi Bank Sentral
Muchamad Ismail
JAKARTA - Emiten properti, PT PP Properti Tbk (PPRO) merespons baik kebijakan Bank Indonesia (BI) terkait
penurunan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5 persen. Nilai ini menjadi suku
bunga acuan terendah sepanjang sejarah.
Sebelumnya BI telah menurunkan suku bunga sebanyak empat kali selama pandemi Covid-19. Penurunan bunga ini
didukung dengan relaksasi kebijakan makroprudensial melalui pelonggaran maksimal 100 persen Loan to Value (LTV)
dan Financing to Value (FTV) untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun.
Direktur Keuangan PP Properti, Deni Budiman, mengatakan kebijakan Bank Indonesia ini, tentu menjadi dukungan bagi
masyarakat karena dapat menikmati DP 0 persen untuk pembelian properti. "Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi
salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan penjualan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/2).
Bertepatan dengan kebijakan ini, Perseroan meluncurkan produk rumah tapak terbaru di lokasi strategis, yaitu Permata
Puri Cibubur.
Direktur Operasi 2 PP Properti, Arso Anggoro, menjelaskan rumah tapak ini memiliki konsep green and sustainable
house, setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga dapat menghemat energi
penggunaan AC dan lampu. Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan
pemanfaatan ruang, serta dua taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling.
Sinergi Perbankan
Perseroan telah bekerja sama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar bagi
konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment.
"Khusus untuk Permata Puri Cibubur, kami hadir dengan harga perdana mulai dari 500 jutaan rupiah untuk unit
terbatas," jelas Arso.
Permata Puri Cibubur adalah series ke 10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti dan salah satu
produk rumah tapak Perseroan yang dirilis di tahun ini. Didesain khusus oleh Andra Matin, rumah tapak ini hadir
dengan tiga tipe yaitu Tipe 45 dengan luas tanah 78 m2, tipe 72 luas tanah 78 m2 dan Tipe 105 dengan luas tanah 90
m2.
"Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak yang kian menanjak, kami akan mengembangkan dua
lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan Bandung, total keseluruhan rencana pengembangan luas tapak
sekitar 30 hektare," tutup Arso.
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Suku Bunga BI Turun, PP Properti Rilis Rumah Tapak Rp500 Jutaan
Dusep Malik, M. Yudha Prasetya
VIVA – PT PP Properti Tbk atau PPRO merespons baik kebijakan Bank Indonesia (BI), terkait penurunan suku bunga
acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate menjadi 3,5 persen.
Direktur Keuangan PPRO, Deni Budiman, mengatakan bahwa nilai ini menjadi suku bunga acuan terendah sepanjang
sejarah, di mana sebelumnya BI telah menurunkan suku bunga sebanyak empat kali selama pandemi COVID-19.
Penurunan bunga ini didukung dengan pelonggaran maksimal 100 persen Loan to Value (LTV) dan Financing to Value
(FTV) untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun.
"Kebijakan BI ini tentu menjadi dukungan bagi masyarakat karena dapat menikmati DP 0 persen untuk pembelian
properti. Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan penjualan," kata
Deni dalam keterangan tertulisnya, Kamis 25 Februari 2021.
Karenanya, bertepatan dengan kebijakan ini, Deni memastikan bahwa pihaknya pun telah meluncurkan produk rumah
tapak terbaru di lokasi strategis, yaitu Permata Puri Cibubur.
Dia memaparkan, desain khusus rumah tapak di Permata Puri Cibubur oleh Andra Matin ini hadir dengan tiga tipe,
yaitu Tipe 45 dengan luas tanah 78 m2, dan tipe 72 dengan luas tanah 78 m2. "Serta Tipe 105 dengan luas tanah 90
m2," ujarnya.
Selain itu, Direktur Operasi 2 PPRO, Arso Anggoro, menjelaskan bahwa rumah tapak ini memiliki konsep green and
sustainable house, di mana setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga dapat
menghemat energi penggunaan AC dan lampu.
Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang, serta dua
taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling. Arso mengatakan, perseroan juga telah bekerjasama
dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar bagi konsumen, sehingga mereka dapat
menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment.
"Khusus untuk Permata Puri Cibubur, kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp500 jutaan untuk unit terbatas,"
ujarnya.
Diketahui, Permata Puri Cibubur ini adalah series ke-10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti,
dan menjadi salah satu produk rumah tapak milik perseroan yang dirilis di tahun ini.
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PP Properti Rilis Produk Rumah Tapak Teranyar Di Permata Puri Cibubur
Dwi
RM.id Rakyat Merdeka - Anak usaha PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Properti Tbk merespon
kebijakan Bank Indonesia terkait penurunan suku bunga acuan BI 7- Day Reverse Repo Rate (repo rate) menjadi 3,5
persen sekaligus Down Payment (DP) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nol persen dengan merilis produk rumah tapak
terbaru di lokasi strategis, yaitu Permata Puri Cibubur.
Seperti diketahui, penurunan bunga BI didukung dengan pelonggaran maksimal 100 persen Loan to Value (LTV) dan
Financing to Value (FTV) untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun.
“Kebijakan BI tentu menjadi dukungan bagi masyarakat karena dapat menikmati DP nol persen untuk pembelian
properti. Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan penjualan,” jelas
Direktur Keuangan PP Properti, Deni Budiman di Jakarta, Kamis (25/2).
Bertepatan dengan kebijakan ini, pihaknya meluncurkan rumah tapak terbaru yang didesain khusus oleh Andra Matin.
Rumah tapak ini hadir dengan tiga tipe yaitu Tipe 45 dengan luas tanah 78 m2 , tipe 72 luas tanah 78 m2 dan Tipe 105
dengan luas tanah 90 m2.
Direktur Operasi 2 PP Properti, Arso Anggoro menjelaskan, rumah tapak ini memiliki konsep green and sustainable
house, setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga dapat menghemat energi
penggunaan AC dan lampu.
Ia menambahkan Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan pemanfaatan
ruang, serta dua taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling.
Perseroan telah bekerja sama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar bagi
konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment. “Khusus untuk Permata Puri Cibubur,
kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp 500 jutaan untuk unit terbatas,” jelasnya.
Permata Puri Cibubur adalah series ke 10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti dan salah satu
produk rumah tapak Perseroan yang dirilis di tahun ini.
Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak yang kian menanjak, pihaknya juga akan
mengembangkan dua lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan Bandung. "Total keseluruhan rencana
pengembangan luas tapak sekitar 30 hektar,” pungkasnya.
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Kejar Pertumbuhan Penjualan - PP Properti Luncurkan Rumah Tapak di Cibubur
Ahmad Nabhani
Jakarta – Merespon kebijakan Bank Indonesia (BI) terkait penurunan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate
(BI7DRRR) menjadi 3,5%, PT PP Properti Tbk (PPRO) memanfaatkan dengan menggenjot penjualan perumahan.
Teranyar, anak usaha dari PTPP ini meluncurkan produk rumah tapak terbaru di lokasi strategis, yaitu Permata Puri
Cibubur.
Arso Anggoro, Direktur Operasi 2 PP Properti dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, rumah tapak ini
memiliki konsep green and sustainable house. Dimana setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan
yang baik sehingga dapat menghemat energi penggunaan AC dan lampu. “Seluruh unit memiliki ciri khas lantai
mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang, serta dua taman yang terletak di bagian depan
dan belakang kavling.”ujarnya.
Proyek rumah tapak yang didesain khusus oleh Andra Matin ini, hadir dengan tiga tipe yaitu Tipe 45 dengan luas tanah
78 m2 , tipe 72 luas tanah 78 m2 dan Tipe 105 dengan luas tanah 90 m2 . Dalam memudahkan konsumen memiliki
rumah tapak tersebut, perseroan telah bekerjasama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara
bayar bagi konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment.
Khusus untuk Permata Puri Cibubur, kata Arso, hadir dengan harga perdana mulai dari Rp 500 jutaan untuk unit
terbatas. Permata Puri Cibubur adalah series ke 10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti dan
salah satu produk rumah tapak perseroan yang dirilis di tahun ini. “Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap
rumah tapak yang kian menanjak, kami akan mengembangkan dua lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan
Bandung, total keseluruhan rencana pengembangan luas tapak sekitar 30 hektare.”tuturnya.
Perseroan sendiri menyakini, produk rumah tapak yang dijual di Permata Puri Cibubur bakal diburu ditengah sentiment
positif dipangkasnya acuan suku bunga BI. Dimana penurunan acuan suku bunga ini menjadi yang terendah sepanjang
sejarah, dimana sebelumnya BI telah menurunkan suku bunga sebanyak empat kali selama pandemi Covid-19.
Penurunan bunga ini didukung dengan pelonggaran maksimal 100% Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV)
untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun.
Disampaikan Deni Budiman, Direktur Keuangan PP Properti, kebijakan Bank Indonesia ini, tentu menjadi dukungan
bagi masyarakat karena dapat menikmati DP 0% untuk pembelian properti. “Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi
salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan penjualan.”ungkapnya.
Sebagai informasi, tahun ini PP Properti menargetkan marketing sales Rp 1,38 triliun atau hampir sama dengan
penjualan di tahun 2020. Kemudian untuk memenuhi target tersebut, perseroan mengalokasikan belanja modal Rp 438
miliar dengan menyiapkan dua strategi yang akan dilakukan sepanjang tahun ini.”Semester pertama, perseroan fokus
pada portfolio management atau pengelolaan portofolio. Selanjutnya semester kedua, perseroan menjalankan strategi
market development dan market penetration,”Kata Direktur Utama PP Properti, Sinur Linda Gustina.
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PP Properti (PPRO) Luncurkan Rumah Tapak Harga Mulai Rp500 Juta. Ini Lokasinya
EmitenNews.com- PT PP Properti Tbk (PPRO) merespon baik kebijakan Bank Indonesia terkait penurunan suku
bunga acuan BI 7- Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5%. Nilai ini menjadi suku bunga acuan terendah
sepanjang sejarah, dimana sebelumnya BI telah menurunkan suku bunga sebanyak empat kali selama pandemi Covid19. Penurunan bunga ini didukung dengan pelonggaran maksimal 100% Loan to Value (LTV) dan Financing to Value
(FTV) untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun.
“Kebijakan Bank Indonesia ini, tentu menjadi dukungan bagi masyarakat karena dapat menikmati DP 0% untuk
pembelian properti. Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan
penjualan.” ungkap Deni Budiman, Direktur Keuangan PP Properti.
Bertepatan dengan kebijakan ini, Perseroan meluncurkan produk rumah tapak terbaru di lokasi strategis, yaitu Permata
Puri Cibubur. Didesain khusus oleh Andra Matin, rumah tapak ini hadir dengan tiga tipe yaitu Tipe 45 dengan luas
tanah 78 m2 , tipe 72 luas tanah 78 m2 dan Tipe 105 dengan luas tanah 90 m2 .
Arso Anggoro, Direktur Operasi 2 PP Properti Menjelaskan “Rumah tapak ini memiliki konsep green and sustainable
house, setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga dapat menghemat energi
penggunaan AC dan lampu. Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan
pemanfaatan ruang, serta dua taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling.”
Perseroan telah bekerjasama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar bagi
konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment. “Khusus untuk Permata Puri Cibubur,
kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp 500 jutaan untuk unit terbatas.” jelas Arso.
Permata Puri Cibubur adalah series ke 10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti dan salah satu
produk rumah tapak Perseroan yang dirilis di tahun ini. “Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak
yang kian menanjak, kami akan mengembangkan dua lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan Bandung,
total keseluruhan rencana pengembangan luas tapak sekitar 30 hektare.” tutup Arso.
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PPRO: Penurunan Suku Bunga Gairahkan Bisnis Properti
Susan Silaban
IMQ, Jakarta — PT PP Properti Tbk (PPRO) menyatakan, penurunan suku bunga acuan BI BI 7- Days Reverse Repo
Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5% memberikan sentiment positif bagi industri properti dan calon pembeli rumah tapak
maupun rumah susun.
“Kebijakan Bank Indonesia ini, tentu menjadi dukungan bagi masyarakat karena dapat menikmati DP 0% untuk
pembelian properti. Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan
penjualan,” kata Direktur Keuangan PPTO, Deni Budiman dalam pernyataan resminya, Kamis (25/2).
Merespon penurunan suku bunga tersebut, PPRO meluncurkan produk rumah tapak terbaru di lokasi strategis, yaitu
Permata Puri Cibubur. Rumah tapak ini hadir dengan tiga tipe, yaitu 45 dengan luas tanah 78 m2, tipe 72 luas tanah 78
m2, dan tipe 105 dengan luas tanah 90 m2.
Sementara, Direktur Operasi PPRO, Arso Anggoro menjelaskan, rumah tapak ini memiliki konsep green and
sustainable house, dimana setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga dapat
menghemat energi penggunaan AC dan lampu.
Perseroan telah bekerja sama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar bagi
konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment.
“Khusus untuk Permata Puri Cibubur, kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp 500 jutaan untuk unit terbatas,”
tambah Arso.
Permata Puri Cibubur adalah series ke 10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti dan salah satu
produk rumah tapak Perseroan yang dirilis di tahun ini.
“Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak yang kian menanjak, kami akan mengembangkan dua
lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan Bandung, total keseluruhan rencana pengembangan luas tapak
sekitar 30 hektare,” paparnya.
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PP Properti Luncurkan Rumah Tapak di Lokasi Strategis
MS Fahmi
Jakarta – PT PP Properti Tbk merespon baik kebijakan Bank Indonesia terkait penurunan suku bunga acuan BI 7-Days
Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5%. Nilai ini menjadi suku bunga acuan terendah sepanjang sejarah, dimana
sebelumnya BI telah menurunkan suku bunga sebanyak empat kali selama pandemi Covid-19. Penurunan bunga ini
didukung dengan pelonggaran maksimal 100% Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) untuk semua jenis
properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun.
“Kebijakan Bank Indonesia ini, tentu menjadi dukungan bagi masyarakat karena dapat menikmati DP 0% untuk
pembelian properti. Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan
penjualan.” ungkap Deni Budiman, Direktur Keuangan PP Properti.
Bertepatan dengan kebijakan ini, Perseroan meluncurkan produk rumah tapak terbaru di lokasi strategis, yaitu Permata
Puri Cibubur. Didesain khusus oleh Andra Matin, rumah tapak ini hadir dengan tiga tipe yaitu Tipe 45 dengan luas
tanah 78 m2, tipe 72 luas tanah 78 m2 dan Tipe 105 dengan luas tanah 90 m2.
Arso Anggoro, Direktur Operasi 2 PP Properti Menjelaskan “Rumah tapak ini memiliki konsep green and sustainable
house, setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga dapat menghemat energi
penggunaan AC dan lampu. Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan
pemanfaatan ruang, serta dua taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling.”
Perseroan telah bekerjasama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar bagi
konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment. “Khusus untuk Permata Puri Cibubur,
kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp 500 jutaan untuk unit terbatas.” jelas Arso.
Permata Puri Cibubur adalah series ke 10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti dan salah satu
produk rumah tapak Perseroan yang dirilis di tahun ini. “Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak
yang kian menanjak, kami akan mengembangkan dua lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan Bandung,
total keseluruhan rencana pengembangan luas tapak sekitar 30 hektare.” tutup Arso.(*)

MEDIA CLIPPING
BERITA PPRO
MEDIA

:

Wartaekonomi.co.id

SECTION

:

Properti

TERBIT
WAKTU

:
:

Kamis, 25 Februari 2021
15.55 WIB

AD VALUE
PR VALUE

:
:

Rp 2.500.000,Rp 7.500.000,-

JENIS

:

Online

LINK

:

https://www.wartaekonomi.co.id/re
ad329506/respon-kebijakan-dp-0-bipp-properti-luncurkan-produkrumah-tapak-di-cibubur

Respon Kebijakan DP 0% BI, PP Properti Luncurkan Produk Rumah Tapak di Cibubur
Annisa Nurfitriyani

WE Online, Jakarta - PT PP Properti Tbk (PPRO) merespon baik kebijakan Bank Indonesia terkait penurunan suku
bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5%. Nilai ini menjadi suku bunga acuan terendah
sepanjang sejarah, dimana sebelumnya BI telah menurunkan suku bunga sebanyak empat kali selama pandemi Covid19.
Penurunan bunga ini pun didukung dengan pelonggaran maksimal 100% Loan to Value (LTV) dan Financing to Value
(FTV) untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun.
“Kebijakan Bank Indonesia ini, tentu menjadi dukungan bagi masyarakat karena dapat menikmati DP 0% untuk
pembelian properti. Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan
penjualan.” ungkap Deni Budiman, Direktur Keuangan PP Properti, dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis
(25/2/2021).
Bertepatan dengan kebijakan ini, Perseroan meluncurkan produk rumah tapak terbaru di lokasi strategis, yaitu Permata
Puri Cibubur. Didesain khusus oleh Andra Matin, rumah tapak ini hadir dengan tiga tipe yaitu Tipe 45 dengan luas
tanah 78 m2 , tipe 72 luas tanah 78 m2 dan Tipe 105 dengan luas tanah 90 m2.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasi 2 PP Properti, Arso Anggoro, menjelaskan bahwa rumah tapak ini
memiliki konsep green and sustainable house, setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang
baik sehingga dapat menghemat energi penggunaan AC dan lampu.
“Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang, serta dua
taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling,” terangnya.
Perseroan telah bekerjasama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar bagi
konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment. “Khusus untuk Permata Puri Cibubur,
kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp 500 jutaan untuk unit terbatas.” jelas Arso.
Permata Puri Cibubur adalah series ke 10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti dan salah satu
produk rumah tapak Perseroan yang dirilis di tahun ini.

“Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak yang kian menanjak, kami akan mengembangkan dua
lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan Bandung, total keseluruhan rencana pengembangan luas tapak
sekitar 30 hektare.” tutup Arso.
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Suku Bunga Turun, PP Properti Luncurkan Rumah Tapak Baru
Jeihan Kahfi Berlian
PT PP Properti Tbk merespons baik kebijakan Bank Indonesia terkait penurunan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse
Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5%. Nilai ini menjadi suku bunga acuan terendah sepanjang sejarah, di mana
sebelumnya BI telah menurunkan suku bunga sebanyak empat kali selama pandemi Covid-19.
Penurunan bunga ini didukung dengan pelonggaran maksimal 100% Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV)
untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun.
“Kebijakan Bank Indonesia ini, tentu menjadi dukungan bagi masyarakat karena dapat menikmati DP 0% untuk
pembelian properti. Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan
penjualan,” ungkap Deni Budiman, Direktur Keuangan PP Properti.
Bertepatan dengan kebijakan ini, perseroan meluncurkan produk rumah tapak terbaru di lokasi strategis, yaitu Permata
Puri Cibubur. Didesain khusus oleh Andra Matin, rumah tapak ini hadir dengan tiga tipe yaitu Tipe 45 dengan luas
tanah 78 m2 , tipe 72 luas tanah 78 m2 dan Tipe 105 dengan luas tanah 90 m2.
Arso Anggoro, Direktur Operasi 2 PP Properti menjelaskan “Rumah tapak ini memiliki konsep green and sustainable
house, setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga dapat menghemat energi
penggunaan AC dan lampu. Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan
pemanfaatan ruang, serta dua taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling.”
Perseroan telah bekerjasama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar bagi
konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment. “Khusus untuk Permata Puri Cibubur,
kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp 500 jutaan untuk unit terbatas,” jelas Arso.
Permata Puri Cibubur adalah series ke 10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti dan salah satu
produk rumah tapak perseroan yang dirilis di tahun ini.
“Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak yang kian menanjak, kami akan mengembangkan dua
lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan Bandung, total keseluruhan rencana pengembangan luas tapak
sekitar 30 hektare,” kata Arso mengakhiri.
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Bunga BI Turun, Emiten Properti Jagoan Yusuf Mansur (PPRO) Rilis Produk Anyar
Rinaldi Mohammad Azka
Bisnis.com, JAKARTA - PT PP Properti Tbk (PPRO) merespon kebijakan Bank Indonesia terkait penurunan suku
bunga acuan BI 7- Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5 persen. Perseroan meluncurkan produk rumah
tapak di Permata Puri Cibubur.
Direktur Keuangan PP Properti Deni Budiman mengatakan bertepatan dengan kebijakan ini, perseroan meluncurkan
produk rumah tapak terbaru di Cibubur. Proyek itu bertajuk Permata Puri Cibubur. Didesain khusus oleh Andra Matin,
rumah tapak ini hadir dengan tiga tipe yaitu Tipe 45 dengan luas tanah 78 m2, tipe 72 luas tanah 78 m2 dan Tipe 105
dengan luas tanah 90 m2.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya merespon penurunan BI7DRR yang menjadi suku bunga acuan terendah
sepanjang sejarah, dimana sebelumnya BI telah menurunkan suku bunga sebanyak empat kali selama pandemi Covid19. Penurunan bunga ini didukung dengan pelonggaran maksimal 100 persen Loan to Value (LTV) dan Financing to
Value (FTV) untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun.
“Kebijakan Bank Indonesia ini, tentu menjadi dukungan bagi masyarakat karena dapat menikmati DP 0 persen untuk
pembelian properti. Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan
penjualan.” ungkapnya, Kamis (25/2/2021).
Arso Anggoro, Direktur Operasi 2 PP Properti menjelaskan rumah tapak ini memiliki konsep green and sustainable
house, setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga dapat menghemat energi
penggunaan AC dan lampu. "Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan
pemanfaatan ruang, serta dua taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling,” katanya.
Perseroan telah bekerjasama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar bagi
konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment. “Khusus untuk Permata Puri Cibubur,
kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp500 jutaan untuk unit terbatas,” imbuh Arso.
Permata Puri Cibubur adalah series ke 10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti dan salah satu
produk rumah tapak Perseroan yang dirilis di tahun ini. “Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak
yang kian menanjak, kami akan mengembangkan dua lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan Bandung,
total keseluruhan rencana pengembangan luas tapak sekitar 30 hektar.” kata Arso.
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Sambut Kebijakan DP 0 Persen, PT PP Properti Tbk. Luncurkan Produk Rumah Tapak Permata Puri Cibubur
Abdullah
Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - PT PP Properti Tbk. (PPRO) merespon baik kebijakan Bank Indonesia terkait penurunan
suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5 Persen.
Nilai ini menjadi suku bunga acuan terendah sepanjang sejarah, dimana sebelumnya BI telah menurunkan suku
bunga sebanyak empat kali selama pandemi Covid-19.
Penurunan bunga ini didukung dengan pelonggaran maksimal 100 persen Loan to Value (LTV) dan Financing to
Value (FTV) untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun.
Bertepatan dengan kebijakan ini, Perseroan meluncurkan produk rumah tapak terbaru di lokasi strategis, yaitu
Permata Puri Cibubur.
Didesain khusus oleh Andra Matin, rumah tapakini hadir dengan tigatipe yaitu Tipe 45 dengan luas tanah 78 m2,
tipe 72 luas tanah 78 m2dan Tipe 105 dengan luas tanah 90 m2
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Strategi Sandiaga Pulihkan Properti Pariwisata
G.A Guritno
Jakarta, Gatra.com - Sudah lebih dari 11 bulan Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Pandemi membuat kondisi
perekonomian negara babak belur. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terkontraksi. Pada kuartal II dan
III perekonomian mengalalmi pertumbuhan minus (-), dan Indonesia menyatakan masuk jurang resesi.
Hampir seluruh sektor industri mengalami kerugian akibat pandemi Covid-19 yang pertama kali muncul di Wuhan, Cina,
termasuk industri pariwisata yang selama ini menjadi andalan pertumbuhan negeri ini. Dengan terhambatnya
pertumbuhan di industri pariwisata, sektor properti sebagai pendukung dalam pembangunan infrastruktur juga terimbas.
Dalam menghadapi situasi saat ini, serta merespon kebutuhan konsumen di era pasca-pandemi ke depan, kedua
sektor industri ini harus beradaptasi dan bertransformasi. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mencatat
kerugian sektor pariwisata Indonesia mencapai lebih dari Rp10 Triliun pada 2020.
Ribuan hotel dan restoran terpaksa tutup dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk
mengurangi dampak penyebaran virus Covid-19. Begitu pula dengan sejumlah maskapai penerbangan dan tour
operator yang mengalami kerugian karena langsung terdampak.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan hingga September 2020, kunjungan wisatawan mancanegara selama JanSept 2020 mengalami penurunan hingga 70% dibandingkan tahun 2019 di periode bulan yang sama. Anjloknya
kunjungan ini praktis berimbas kepada pemasukan pelaku-pelaku pariwisata di daerah lainnya.
Terus meningkatnya kasus positif COVID-19 dinilai juga menjadi tantangan dalam pemulihan sektor pariwisata
Indonesia. Maka dari itu, demi membantu mereka yang “terdampak”, pemerintah Republik Indonesia melalui
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyiapkan berbagai kebijakan, salah satunya lewat dana hibah
pariwisata.
Dana hibah ini digunakan “untuk peningkatan implementasi CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, Environment
Friendly). Pelaksanaan CHSE ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan industri pariwisata dalam menerapkan
protokol kesehatan baik secara fisik pada ruang-ruang publik, destinasi dan tempat kegiatan para wisatawan seperti
hotel, restoran, conventions, dll., maupun mempersiapkan para pelaku industri pariwisata dalam menerapkan Protokol
Kesehatan (Prokes).
Untuk lebih dalam mengupas upaya dan strategi penerapan CHSE dan Protokol Kesehatan pada umumnya untuk
mengangkat kembali industri Pariwisata Indonesia, GATRA Bicara mengangkat tema ‘’Penerapan Protokol Kesehatan
CHSE di Sektor Properti’’ dalam Sharing Session Penanggulangan Covid-19.
Akan hadir sebagai pembicara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Direktur Utama PT PP
Properti Tbk. Sinur Linda Gustina. Acara yang akan digelar pada Kamis, 25 Februari 2020 pukul 14.30-16.00 WIB

tersebut akan dipandu oleh Redaktur Senior Majalah Gatra Bambang Sulistyo. Juga, akan ada Quiz dan tersedia
giveaway menarik untuk peserta yang beruntung.
Yang tertarik bergabung dapat mengakses melalui link YouTube Channel GATRA TV:
https://youtu.be/kgJGmdecS24
Atau lewat Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/6637066436 Meeting ID: 663 706 6436
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PP Properti Luncurkan Hunian Terbaru Rancangan Andra Matin
Silvia Monty

Jakarta, Properti Indonesia – Pengembang PT PP Properti Tbk (PPRO) merespon baik kebijakan dari Bank Indonesia
(BI) terkait penurunan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5%. Dengan adanya
kebijakan tersebut, perseroan meluncurkan produk rumah tapak baru bertajuk Permata Puri Cibubur.
“Kebijakan Bank Indonesia ini, tentu menjadi dukungan bagi masyarakat karena dapat menikmati DP 0% untuk
pembelian properti. Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan
penjualan,” ujar Direktur Keuangan PP Properti Deni Budiman, Kamis (25/2).
Permata Puri Cibubur didesain khusus oleh Andra Matin, dengan menghadirkan tiga tipe rumah. antara lain tipe 45 (78
m2), tipe 72 (78 m2), dan tipe 105 (90 m2). Arso Anggoro, Direktur Operasi 2 PP Properti menelaskan rumah ini
memiliki konsep green and sustainable house, yakni setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara serta penerangan
yang baik sheingga dapat menghemat energi penggunaan AC dan lampu.
Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang, serta dua
taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling.
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Sektor properti dapat insentif, PP Properti (PPRO) luncurkan produk rumah tapak
Benedicta Prima

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PP Properti Tbk (PPRO) meluncurkan produk rumah tapak terbaru di Permata Puri
Cibubur. Didesain khusus oleh Andra Matin, rumah tapak ini hadir dengan tiga tipe yaitu tipe 45 dengan luas tanah 78
m2, tipe 72 luas tanah 78 m2 dan Tipe 105 dengan luas tanah 90 m2.
Peluncuran ini merupakan respons atas kebijakan Bank Indonesia terkait penurunan suku bunga acuan BI 7-Days
Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5%. Nilai ini menjadi suku bunga acuan terendah sepanjang sejarah. BI
telah menurunkan suku bunga sebanyak empat kali selama pandemi Covid-19.
Penurunan bunga ini didukung dengan pelonggaran maksimal 100% loan to value (LTV) dan financing to value (FTV)
untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun.
“Kebijakan BI ini, tentu menjadi dukungan bagi masyarakat karena dapat menikmati DP 0% untuk pembelian properti.
Dari sisi developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang baik untuk meningkatkan penjualan," tulis Direktur
Keuangan PP Properti Deni Budiman dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Minggu (28/2).
Direktur Operasi 2 PP Properti Arso Anggoro menambahkan, rumah tapak ini memiliki konsep green and sustainable
house, setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga dapat menghemat energi
penggunaan AC dan lampu. Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan
pemanfaatan ruang, serta dua taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling.
PP Properti telah bekerjasama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar bagi
konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment.
“Khusus untuk Permata Puri Cibubur, kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp 500 jutaan untuk unit terbatas,”
kata Arso.
Permata Puri Cibubur adalah series ke 10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti dan salah satu
produk rumah tapak yang dirilis di tahun ini.
“Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak yang kian menanjak, kami akan mengembangkan dua
lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan Bandung, total keseluruhan rencana pengembangan luas tapak
sekitar 30 hektare,” imbuh Arso.

