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46 Tahun Membangun Hunian
Perumnas Untuk Indonesia
“Kami terus berupaya untuk menghadirkan hunian
yang terbaik untuk masyarakat indonesia dengan
selalu memperhatikan tidak hanya dari sisi kualitas,
tetapi juga yang mampu cepat diterima oleh pasar’”
Budi Saddewo - Direktur Utama Perum Perumnas

Semangat ini pun terus dibawa kedalam perayaan ulang
tahun Perumnas yang terselenggara secara virtual namun tetap
dengan suasana meriah. Perayaannya bahkan berlangsung hingga 2 hari berturut-turut
dengan tiga agenda besar. Pada tanggal 20 Juli 2020, diluncurkan masterbrand baru
untuk proyek perumnas. Acara ini disiarkan secara langsung melalui Zoom dan juga
kanal Youtube Perumnas. Acara terasa semakin ramai karena tidak hanya dihadiri oleh
bagian internal dari Perum Perumnas, namun juga turut dihadiri oleh beberapa
undangan. Peluncuran masterbrand sendiri dipimpin oleh Direktur Utama Perumnas,
Budi Saddewa Soediro.

TAHUN
Membangun

SIA

ntukINDONE

#HUNIANu
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46 Tahun Perumnas
Membangun Hunian
Untuk Indonesia
Selama 46 tahun, puluhan prestasi telah dicapai oleh Perumnas.
Pada tahun 2020 sendiri, Perumnas sudah mendapatkan 2 penghargaan,
diantaranya yaitu penghargaan Level Emerging Industry Leader di ajang
BPEA 2020 Award Trophy, serta penghargaan Level Emerging Industry
Leader di ajang BPEA 2020 Award Certiﬁcation. Pada 2019 Perumnas
bahkan pernah mengantongi hingga 11 penghargaan dari berbagai ajang.
Hal ini tentunya terus akan menjadi pemicu semangat bagi Perumnas
untuk menjadi perusahaan BUMN yang berprestasi.

Pada ulang tahun ke 46 ini,
Budi Saddewa Soediro
mengungkapkan semangat
Perumnas dalam
membangun hunian untuk
indonesia yang tidak hanya
terjangkau, namun juga
berkualitas baik belum lah
padam.
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46 Tahun Perumnas
Membangun
Hunian
Untuk
Indonesia
46 tahun dan
akan terus berlanjut Perumnas
menyediakan perumahan dan
pemukiman bagi masyarakat
menengah kebawah. Peran
mulia tersebut tetap diemban
oleh Perumnas sebagai solusi
pemerintah dalam menyediakan
perumahan yang layak bagi
masyarakat menengah ke
bawah. Kilas balik sejarah awal
didirikannya Perumnas pada
tahun 1974, Perumnas didirikan
dengan misi membangun
perumahan rakyat menengah
kebawah beserta sarana dan
prasarananya. Sebagai
permulaan, dibangun ribuan
rumah di daerah Depok, Jakarta,
Bekasi dan meluas hingga
Cirebon, Semarang, Surabaya,
Medan, Padang dan Makassar.
Hingga saat ini, Perumnas masih
berjalan menuju National
Housing & Urban Corporation,
pelaku utama penyedia
perumahan dan permukiman di
Indonesia.
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Sebelumnya, setiap proyek dari
Perumnas memiliki nama dan logo
yang berbeda-beda. Namun, kini
seluruh proyek Perumnas serentak
memiliki nama yang sama yaitu
“Samesta”. Masterbrand (wajah baru)
tersebut diluncurkan dengan harapan
bahwa setiap proyek Perumnas dapat
lebih dikenal luas oleh masyarakat
Indonesia dengan satu nama yang
mudah diingat.

Lahir dari sebuah visi besar, Samesta
hadir sebagai wajah baru yang
menaungi seluruh produk Perumnas.
Samesta berkomitmen untuk terus
berinovasi dalam mewujudkan hunian
yang berkualitas, harmonis dan
berkelanjutan bagi indonesia.
Dilafalkan sebagai sa’mês’ta, nama ini
terinspirasi dari konsep alam semesta
yang mempunyai makna penyatuan,
keseimbangan dan interkonektivitas.
Samesta adalah solusi hunian
masyarakat indonesia dalam
mewujudkan kehidupan harmonis dan
masa depan yang lebih baik.

46 Tahun Perumnas
Membangun Hunian
Untuk Indonesia
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46 Tahun Perumnas
Membangun Hunian
Untuk Indonesia

Filosoﬁ makna dari pada Samesta ini kemudian divisualisasikan menjadi sebuah logo
dari Samesta itu sendiri, ditambahkan dengan makna-makna lain yang melengkapi
kesempurnaan logo.
Identitas logogram terinspirasi dari bentuk kayon (gunungan) yang bermakna
kehidupan selaras dan harmonis. Rangkaian tiga kayon melambangkan ﬁlosoﬁ
tridaya yakni cipta, rasa, dan karsa. Bentuk garis tidak terputus mempunyai makna
interkonektivitas yang menggambarkan komitmen Samesta sebagai hunian yang
mengedepankan keberlanjutan dan keselarasan jangka panjang. Warna yang
digunakan pada logo Samesta berasal dari logo Perumnas sebagai induk
perusahaan. Paduan warna biru dan hijau mempresentasikan profesionalitas,
inovasi, dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

S A M E STA
Dilafalkan sebagai sa'mês'ta, nama ini terinspirasi dari konsep
alam semesta yang mempunyai makna penyatuan, keseimbangan
dan interkonektivitas. Samesta adalah solusi hunian masyarakat
Indonesia dalam mewujudkan kehidupan harmonis
dan masa depan yang lebih baik.
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46 Tahun
Perumnas

Membangun Hunian Untuk Indonesia

Dukungan positif juga didapatkan dari pemerintah yang dijembatani oleh Kementrian
BUMN, dengan ditetapkannya Perumnas untuk mendapatkan dana Penanaman Modal
Negara (PMN) sebesar 650 Miliar.
Menurut Budi, ini akan menjadi amunisi Perumnas dalam mempercepat proses
pembangunan proyek yang mayoritas adalah berkonsep kawasan rumah tapak.

Pada hari yang sama, rangkaian acara dilanjutkan dengan kegiatan sharing session dan
hiburan. Masih dengan sistem siaran langsung di Zoom dan kanal YouTube Perumnas,
acara dimeriahkan oleh bintang tamu serta dipandu oleh master of ceremony papan atas.
Dibuka oleh Indra Herlambang selaku pemandu acara, dan dilanjutkan dengan pidato
pembukaan dari Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas Rildo Ananda Anwar, acara
disambung dengan kegiatan sharing session.
Kegiatan sharing session ini
memiliki tema “Cerdas
Mengatur Keuangan di Kala
Pandemi Covid” bersama
narasumber yaitu Shara Elia
dari JOUSKA. Pada kali ini,
narasumber turut hadir di
gedung Perum Perumnas,
sedangkan bintang tamu
hadir melalui daring.
Beberapa tamu undangan
VIP pun ada yang datang
langsung ke Perum
Perumnas, dan tetap
menerapkan protokol
kesehatan.
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Pada hari selanjutnya, yaitu
tanggal 21 Juli 2020 diadakan
kegiatan bernama CEO Talks
yang diisi oleh Direktur Utama
Perumnas dan Wakil Direktur
Utama Perumnas. Kegiatan ini
juga tetap dilaksanakan dengan
sistem siaran langsung melalui
daring, dan juga turut dihadiri oleh
karyawan dari Perum Perumnas.
Pada sesi pertama terdapat
pemaparan materi dari Direktur
Utama, Budi Saddewa Soediro
mengenai strategi bisnis yang akan diimplementasikan oleh Perum Perumnas. Menurut Budi,
walaupun pandemi Covid-19 ini hampir menghantam setiap industri di indonesia, tetapi ia
yakin kondisi akan berangsur membaik.
Pada sisi internal sendiri, telah disiapkan beragam perbaikan yang
berkonsentrasi pada sistem informasi teknologi, sumber daya
manusia, proses bisnis dan manajemen resiko yang dikemas dalam
sebuah program Transformasi. Sedangkan pada sisi eksternal, Budi
optimis akan mendapatkan imbas yang baik dari proyeksi
pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Hasil
proyeksi tersebut menyatakan perekonomian akan tumbuh ke arah
yang positif di kuartal IV sekitar 1,6% dan akan terus mengalami trend
positif di tahun depan.
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Pada penghujung acara terdapat pembagian hadiah
untuk penonton acara yang aktif menjawab pertanyaan
melalui ruang diskusi di kanal YouTube Perumnas.
Terdapat 5 buah Handphone Samsung M11 dan 10 pcs
Airdots TWS Bluetooth Xiaomi yang dibagikan dari
Perumnas untuk penonton yang memeriahkan HUT
Perumnas ke 46. Terakhir, acara ditutup dengan
penampilan dari Melly Goeslow
yang membawakan dua
lagu sekaligus.
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AMANAH

KOMPETEN

HARMONIS
KOLABORATIF

1974 - 1985

Merintis pembangunan kota baru

1985 - 1995

1995 - 2005

Menciptakan kawasan dengan
konsep lowrise

Meningkatkan kapasitas hunian
di kota besar Indonesia melalui
konsep highrise

2015 - 2020

Merintis pengembangan
kota baru dengan konsep
terjangkau

Menengah kota kan produk MBR
dengan konsep terintegrasi

ADAPTIF

2005 - 2010

Mendukung program 1000 tower

2010 - 2015

Sebagai bagian dari mendukung
program 1000 tower dengan
memperkuat penyangga kota,
menyasar kawasan industri

LOYAL

Pada sesi selanjutnya, oleh Wakil Direktur Perumnas dipaparkan
mengenai nilai-nilai utama yang dianut oleh perusahaanperusahan dibawah nama BUMN, sebagai identitas dan perekat
budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara
berkelanjutan. Nilai utama tersebut diberi sebutan “AKHLAK” yang
merupakan sebuah singkatan dari enam sifat yaitu,
Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.
Perumusan nilai dasar ini bersumber dari
Surat Edaran Kementrian BUMN
tentang Nilai-Nilai Utama
(Core Values) Sumberdaya
Manusia Badan Usaha
Milik Negara.
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AKHLAK
CoreValues

Nilai-nilai utama tersebut masing-masing memiliki makna turunan yang dapat dijadikan pedoman oleh
sumberdaya manusia di BUMN.

Pertama, Amanah memiliki makna untuk selalu memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab
atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, dan berpegang teguh kepada nilai moral dan
etika.

Kedua, Kompeten,bermakna untuk selalu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan
yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

Ketiga, Harmonis berarti menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang
lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Keempat, Loyal yang berarti menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara,
rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak
bertentangan dengan hukum dan etika.

Kelima, Adaptif yang berarti cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus
melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi, Bertindak proaktif.

Terakhir, Kolaboratif yang berarti memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi,
terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai
sumber daya untuk tujuan bersama.
Harapannya dengan adanya pembaruan nilai utama yang wajib dianut oleh sumberdaya manusia
BUMN dapat membantu meningkatkan kinerja dan kapasitas diri masing-masing, berjalan bersama
menuju tujuan utama. SFT/ed.YK
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TAHUKAH Anda? Salah satu tugas
mulia dari Kejaksaan adalah
melakukan penerangan/penyuluhan
hukum kepada masyarakat umum.
Kejaksaan di seluruh Indonesia
secara reguler melakukan hal ini
dalam rangka bimbingan masyarakat
taat hukum. Kejaksaan telah
melakukan penyuluhan hukum ke
336 desa/kelurahan dan penerangan
hukum sebanyak 267 kali di
berbagai penjuru tanah air.

Tugas dan wewenang kejaksaan sendiri tertulis dalam
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30. Terdapat tiga
tugas utama yang dimiliki oleh Kejaksaan, diantaranya
tugas di bidang pidana, tugas di bidang perdata dan
tata usaha Negara, dan tugas di bidang ketertiban dan
ketentraman umum. Tugas Kejaksaan di Bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara adalah untuk
mewakili pemerintah di luar maupun di dalam
pengadilan, memberikan bantuan hukum kepada
instansi negara seperti BUMN/BUMD, dan
memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat
luas. Materi penerangan hukum ini juga mengupas
class action, legal standing, Citizen lawsuit atau Actio
Popularis.

Jajaki Kerjasama
dengan

JAMDATUN

Perumnas sebagai salah satu BUMN yang dalam beberapa kepentingannya membutuhkan bantuan
hukum yang berkaitan dengan legalisasi. Perumnas pun akhirnya mengadakan kerja sama dengan
dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia.
Kerjasama tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang resmi di
tandatangani oleh kedua belah pihak pada 8 Juli 2020 lalu.
Adapun bentuk kerjasama yang terjalin secara umum berupa pemberian bantuan hukum oleh Jaksa
Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara. Jaksa Agung Muda
Perdata dan Tata Usaha Negara yang kemudian akan disebut JAMDATUN dapat mewakili Perumnas
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan
secara litigasi maupun non litigasi, termasuk di dalamnya membuat surat peringatan atau somasi
untuk kepentingan Perumnas.
EDISI JULI - SEPTEMBER 2020
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Selanjutnya, Perumnas juga mendapat pertimbangan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN)
dengan memberikan pendapat hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau pendampingan hukum (Legal
Assistance/LA) di bidang perdata dan tata usaha negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di bidang
perdata atas dasar permintaan dari Perumnas.
Kerjasama kedua belah pihak ini juga meliputi tindakan hukum lain atau pemberian jasa hukum oleh
Jaksa Pengacara Negara (JPN) di luar penegakan hukum, pelaporan hukum dan pertimbangan
hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara. Jaksa
Pengacara Negara juga dapat terlibat dalam menegakan kewibawaan pemerintah untuk bertindak
sebagai negosiator/mediator atau fasilitator jika terjadi sengketa atau perselisihan antara lembaga
negara, instansi pemerintah.

Selanjutnya, Perumnas ditemani dalam pengembalian/pemulihan aset perusahaan atas penguasaan
pihak ketiga (terutama perorangan dan swasta). Selain itu, juga ditemani dalam penagihan tunggakan
sumber penerimaan Perumnas kepada perorangan dan perusahaan.
Perumnas juga diberikan rekomendasi tindak lanjut penanganan terhadap pihak-pihak yang
bertanggungjawab atas pengalihan aset Perumnas kepada penguasaan pihak ketiga. Rekomendasi
lain yang diberikan juga terkait dengan sistem pencegahan atas pengalihan aset Perumnas kepada
penguasaan pihak ketiga. Pihak ketiga disini dapat merupakan konsumen atau pihak lain yang
mungkin bekerjasama dengan Perumnas.
Terakhir, terdapat bantuan dalam peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia. Dalam
rangka peningkatan kompetensi teknis, baik Perumnas maupun JAMDATUN dapat melakukan kerja
sama dalam bentuk pelatihan bersama, workshop, seminar, sosialisasi, focus group discussion
(FGD), dan bimbingan teknis.
Perum Perumnas sebagai pengembang perumahan bagi masyarakat segmen menengah ke bawah
selalu siap dalam penyediaan perumahan yang layak huni. Kerja sama ini merupakan salah satu
upaya Perumnas dalam melancarkan pelaksanaan bisnis penyediaan perumahan. Melalui kerja
sama ini, diharapkan penanganan dan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh Perumnas
dapat berjalan efektif.
EDISI JULI - SEPTEMBER 2020
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Perubahan secara mendadak karena wabah
COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia menjadi
fenomena yang menarik untuk dianalisa oleh
para ahli. Dari segi ekonomi, banyak ekonom
yang menganalisa dan memproyeksi laju
ekonomi di beberapa sektor usaha. Pada
sektor properti, Indonesia Property Watch
(IPW) selaku konsultan jasa studi dan riset
bidang properti telah melaporkan hasil studi
dan riset terkait tren penjualan perumahan di
tahun 2020 ini. Laporan yang berjudul Tren
Pertumbuhan Penjualan Perumahan 2020
menujukan sektor properti mengalami
penurunan nilai jual cukup signiﬁkan pada
Januari-Maret 2020. Hal ini akan terus terjadi
hingga Triwulan Kedua (April-Juni) dan Ketiga
(Juli-September) 2020 bila wabah COVID-19
berkepanjangan.
Tetapi kemudian, seiring dengan adanya
pelonggaran pembatasan sosial dan menatap
fase kenormalan baru atau new normal,
membawa kabar baik mengenai laju penjualan
perumahan. Hal ini dikarenakan angka
penjualan perumahan yang perlahan mulai
mengalami peningkatan. Hanya saja memang,
peningkatan tersebut tidak sebaik tahun-tahun
sebelumnya. Meski begitu, dengan

peningkatan tersebut menumbuhkan harapan
akan keberlangsungan jalannya roda industri
properti. Harapan tersebut juga didukung
dengan adanya konsumen properti di segmen
atas. Pada segmen atas, konsumen
merupakan investor, yang diperkirakan tetap
mempunyai daya beli dan bahkan dapat
menjadi ‘penyelamat’ pasar perumahan saat
situasi mulai membaik.
Melihat celah diatas, kemudian para pelaku
yang berkecimpung di bisnis properti mulai
menggali strategi berjualan yang tepat sesuai
dengan kondisi yang ada saat ini. Salah
satunya merupakan strategi bulk sales atau
borongan. Strategi tersebut dianggap tepat
sebab kriteria nya cocok dengan situasi
sekarang dan minim resiko. Strategi bulk sales
atau borongan ini juga dipilih karena dinilai
dapat menopang kinerja penjualan tahun
sekarang di tengah tertekannya penjualan
properti akibat COVID-19. Karena pada sistem
borongan, yang menjadi pembeli biasanya
merupakan investor, bukan end user atau
pengguna.
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Sebagai salah satu developer properti,
Perumnas tahun ini menerapkan strategi
penjualan borongan. Proyek Samesta
Dramaga Bogor Cluster Ciremai telah resmi
dibeli oleh PT Pratama Bangun Perkasa.
Pada proyek Samesta Dramaga Bogor jenis
hunian yang tersedia adalah rumah tapak dan
ruko. Pada kesempatan kali ini, PT Pratama
Bangun Perkasa akan menjamin terjualnya
598 unit properti di Cluster Ciremai hingga
akhir perjanjian. Selain itu juga bekerjasama
dalam hal pemasaran dan penjualan.
Pemasaran dan penjualan unit rumah
tersebut akan dilakukan secara dua tahap.
Tahap pertama, dilakukan penjualan dan
pemasaran untuk 328 unit rumah, dan tahap
kedua sebanyak 270 unit rumah.

Hal tersebut memang merupakan salah satu
keuntungan yang didapat oleh developer yang
menjalani strategi penjualan secara borongan,
karena dapat mempercepat pencapaian target
penjualan. Biaya pemasaran dan penjualan
kali ini dilakukan bersamaan oleh Perumnas
dan PT Pratama Bangun Perkasa. Sehingga,
kesepakatan penjualan dengan borongan ini
juga berguna untuk menekan biaya
pemasaran bagi developer. Dengan strategi
bulk sales ini unit-unit properti akan terjual
dalam waktu yang bersamaan. Lalu apa
kerugian bulk sales bagi developer? Tidak
ada. Hanya saja harga dalam pembelian
secara borongan ini biasanya lebih rendah
daripada dijual secara ritel. Dengan demikian
keuntungan developer juga berkurang.
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Proyek Samesta Dramaga Bogor dipilih oleh PT Pratama Bangun Perkasa karena memiliki
beberapa keunggulan. Hunian dibangun dengan menggunakan teknologi precast. Teknologi
tersebut memiliki beberapa kelebihan, diantaranya waktu pengerjaan yang singkat, kuat
menahan gempa bumi, lingkungan yang bersih, serta kualitas bangunan terjamin karena melalui
proses pengecekan dan fabrikasi dari mulai moulding hingga ﬁnishing. Jalan perumahan juga
merupakan jalan yang di cor beton dengan lebar muka jalan 47 meter.
Selanjutnya, dengan kelebihan demikian, harga Samesta Dramaga Bogor ini cukup terjangkau.
Harga rumah dimulai dari hanya 145 Juta Rupiah. Selain itu, lokasi perumahaan ini juga cukup
strategis. Samesta Dramaga Bogor berada dekat dengan beberapa pusat rekreasi seperti
Kampung Wisata Cinangneng, kampung Wisata Pabangbon. Selain itu juga cukup dekat dengan
Rumah Sakit Karya Bhakti Dramaga dan Institut Pertanian Bogor. Sekitar perumahaan juga
terdapat beberapa sekolah dari mulai SD, SMP dan SMA/SMK. Selain itu, tipe rumah yang
ditawarkan juga beragam, yang membuat konsumen dapat mudah menyesuaikan dengan
kebutuhan mereka.
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PERUMNAS BAGIKAN SEMBAKO,
BANTU MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19

Hampir di segala lini bisnis terdampak pandemi covid-19. Beberapa diantaranya memang ada
yang melonjak untung, tapi tidak sedikit juga yang melonjak turun. Ini juga linier dengan daya
beli masyarakat yang jatuh. Jatuhnya daya beli ini antara lain disebabkan karena sebagian
besar aktivitas ekonomi beralih ke dalam jaringan digital. Sehingga berbagai kegiatan yang
dulu berjalan lancar, terpaksa harus terhenti.
Aktivitas ekonomi informal seperti pedagang kecil pun terpukul, karena orang-orang
diharuskan untuk tidak melakukan interaksi ﬁsik lagi ke luar rumah. Hanya aktivitas yang bisa
pindah ke dalam jaringan digital yang bisa bertahan. Hal tersebut akhirnya menjadikan banyak
kalangan yang peka tergerak untuk melakukan aksi berbagi kebaikan. Sebagian bahkan
membagikan aktivitas positif tersebut di sosial media. Hal ini terjadi dengan tujuan agar bisa
menjadi pemicu untuk orang lain untuk melakukan hal serupa.
Perum Perumnas bersama dua perusahaan BUMN lain yaitu, PT Pengembangan Pariwisata
Indonesia dan PT Asabri membentuk tim khusus BUMN Donatur tanggap bencana di Provinsi
Nusa Tenggara Barat sebagai wilayah terdampak COVID-19. Program BUMN Donatur ini
merupakan salah satu inisiasi Kementerian BUMN sebagai wujud kepedulian dalam
membantu meringankan warga yang terdampak wabah COVID-19. Wujud kepedulian BUMN
ini dilakukan dengan memberikan bantuan makanan. Total terdapat 35.000 paket sembako
untuk dibagikan di 6 provinsi yang membutuhkan bantuan.
Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro menyatakan, Perumnas juga turut
serta dalam program BUMN ini sebagai upaya tanggap bencana COVID-19 bagi warga yang
terdampak. Saat ini, Perumnas menyasar Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi fokus untuk
pemberian bantuan. Dalam program ini, Perumnas membagikan bahan pokok diantaranya
beras dan minyak goreng pada sebagian warga Nusa Tenggara Barat.
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Didampingi oleh PIC Satgas BUMN
Penanganan COVID-19 (Bank BTN, Bank
Mandiri, Pelindo III, Bank BRI), dan
bekerjasama dengan koordinator wilayah
tanggap bencana satuan tugas bencana
nasional BUMN Provinsi Nusa Tenggara
Barat, sebanyak 5.000 paket sembako telah
disalurkan awal Agustus 2020. Perumnas
juga berkolaborasi dengan BUMN lainnya,
dengan menggandeng Perum Bulog dalam
penyediaan paket sembako.
Budi menambahkan, program yang berjalan
di Nusa Tenggara Barat ini merupakan
program lanjutan dari aksi korporasi.
Sebelumnya, sepanjang Maret dan April
lebih dari 1.000 paket sembako telah
disalurkan di 4 provinsi yaitu di Jawa
Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan
DKI Jakarta. Tidak hanya itu, Perumnas
juga bekerja sama dengan beberapa BUMN
lainnya dalam membentuk dapur umum
untuk menyediakan makanan saji di area
Jakarta Timur.

Baru-baru ini Perumnas kembali
membagikan paket bantuan dalam rangka
menanggulangi dampak COVID-19. Pada
kesempatan kali ini, bantuan ditujukan
untuk warga yang berada di sekitar Kantor
Perum Perumnas di 4 wilayah. Wilayah
tersebut diantaranya Jakarta Timur,
Bandung, Semarang dan Makassar. Paket
yang dibagikan sebanyak 600 paket
sembako yang berisi beras, minyak goreng,
mie instan, gula dan susu. Bantuan ini
diharapkan dapat membantu masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan pangan
masyarakat sekitar kantor Perumnas
tersebut.
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Hingga sekarang, Perumnas melalui melalui Unit Khusus Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) terus berperan aktif membantu pemerintah, dengan membantu
masyarakat yang terdampak bencana COVID-19. Aksi ini dimulai sejak Maret 2020 lalu saat
indonesia mulai membatasi aktivitas harian guna mengurangi persebaran virus COVID-19.
Direktur Utama Perumnas juga mengatakan bahwa harapannya melalui program ini,
Perumnas dapat ikut membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam hal
kebutuhan pokok akibat merebaknya pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo saat membuka
Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 secara virtual Juni lalu. Pada
kesempatan tersebut Presiden mengatakan, pada bidang kesehatan Indonesia harus
mengendalikan COVID-19 agar tidak menyebar lebih luas, yang sehat jangan tertular dan
yang sakit kita rawat sampai sembuh. Selanjutnya, pada bidang sosial dan ekonomi, kita
juga harus menjamin warga yang kurang mampu dan warga yang terdampak COVID-19
untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial. SFT/ed.YK
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PERUMNAS BERHASIL RAIH PENGHARGAAN
SOCIAL-ECONOMY CONTRIBUTION
Di tengah pandemi covid yang masih berlangsung, Perumnas tetap meraih sebuah prestasi.
Prestasi ini berupa penghargaan pada ajang 2nd RRI iConomics BUMN Brand Award 2020
"Millenial's Choice" dengan predikat "Gold Winner" pada kategori "Social-Economy Contribution"
yang diselenggarakan oleh RRI dan The iConomics secara virtual pada Senin 28 September 2020.

Penghargaan ini merupakan sebuah ajang apresiasi kepada perusahaan BUMN yang telah
memberikan kontribusi nyata pada masyarakat. Acara ini diselenggarakan secara virtual, disiarkan
langsung melalui aplikasi Zoom dan YouTube. Pada tahun ini tema yang diusung adalah “Corporate
Reputation Sebelum dan Sesudah Covid-19 – Millennial’s Perspective”.
Penghargaan ini juga mengaﬁrmasi Perumnas kepada pengembangan sosial dan ekonomi
masyarakat. Kategori Social-Economy Contribution ini dinilai dari persepsi milenial terhadap
kontribusi sosial dan ekonomi yang di survei kepada milenial terpilih. Penghargaan ini merupakan
apresiasi dan akan menjadi motivasi bagi Perumnas untuk terus melakukan aksi yang menyangkut
ekonomi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
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Pada bidang sosial ekonomi, Perumnas senantiasa berkomitmen dan konsisten dalam
meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) untuk memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui Program
Kemitraan dengan memberikan pinjaman untuk modal kerja dan berbagai program lainnya.
"Perum Perumnas telah menggulirkan dana Program Kemitraan kepada berbagai pelaku Usaha
Kecil yang terdiri dari sektor infrastruktur, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan,
Perdagangan, Industri, Jasa dan sektor lainnya," imbuh Budi selaku Direktur Utama Perum
Perumnas. Budi menambahkan, salah satu jenis UMKM yang diberdayakan selaras dengan core
bisnis korporasi Perum Perumnas sebagai BUMN Infrastuktur perumahan adalah pembuatan batu
bata.
PKBL Perumnas telah membina Mitra Binaan Kelompok Batu Bata terdiri dari 25 pengrajin batu bata
di Desa Sukamenak, Kecamatan Wanaraja, Garut, Jawa Barat. Walaupun pandemi masih
berlangsung hingga saat ini, program pemberdayaan UMKM seperti ini menjadi salah satu
komitmen Perumnas sesuai dengan arahan Kementerian BUMN tentang Program Kemitraan dan
Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagai bentuk partisipasi kami sebagai
BUMN dalam mendukung pemberdayaan UMKM di Indonesia

Bram S Putro selaku Founder dan CEO
Iconomics mengatakan pandemi covid19 membuat tantangan semakin berat
bagi BUMN, masing-masing BUMN
tentunya akan mengelola reputasi
perusahaan dengan daya masingmasing ditengah situasi saat ini.
Sebagai kepanjangan tangan
pemerintah sekaligus korporasi, BUMN
memiliki dua peran sekaligus. Sebagai
korporasi tentu BUMN berorientasi
untuk mencari keuntungan. Pada peran
perpanjangan pemerintan, BUMN wajib
untuk turut membantu pemerintah
dalam mewujudkan cita-cita luhur
negara yaitu mensejahterakan rakyat.
SFT/ed.YK
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TIDAK HANYA NGANTOR DAN BELAJAR,
PAMERAN PROPERTI JUGA BISA SECARA VIRTUAL
Tahun 2020 memang dirasa cukup mengejutkan semua orang. Pasalnya, semua orang kini harus bisa
beradaptasi dengan keberadaan virus COvid-19 di sekitar kita. Virus yang menyerang saluran pernapasan
manusia ini menjadi perhatian dunia karena semua tatanan kebiasaan menjadi berubah, bahkan bisa
berubah 180 derajat. Biasanya suatu pekerjaan hanya bisa dilakukan secara oﬄine atau ﬁsik, sekarang
‘dipaksakan’ menjadi online atau daring tanpa perlu bertatap muka dan melakukan kegiatan ﬁsik.
Contohnya, kegiatan belajar mengajar siswa dan perkuliahan selama ini didominasi bertatap muka, juga
untuk urusan praktikum kini beralih secara daring hingga akhir tahun nanti. Kegiatan perkantoran dengan
segala jenis agendanya yang banyak, harus beralih juga secara daring. Mulai dari absen, rapat, terima dan
kirim berkas, bahkan Perumnas pun tak luput dari peralihan ini. Semua orang harus dapat beradaptasi baru
memaksimalkan kegiatan secara daring di era New Normal covid-19.
Pada kaitannya dengan bidang bisnis, bagi yang tidak bisa beradaptasi tentunya akan sulit untuk bertahan.
Termasuk juga bisnis di bidang properti, kegiatan pemasaran yang biasanya dilakukan tatap muka dengan
mengadakan ekspo atau bazaar, kini diharuskan untuk putar otak, agar tetap terlaksana kegiatan jual-beli
tanpa harus berkerumun.
Demi menghindari kerumunan dan penyebaran virus, namun tetap memaksimalkan kegiatan penjualan
properti, Perumnas sebagai salah satu developer menghadirkan solusi memasarkan produk di area
terdampak COVID-19. Berkolaborasi dengan Bank BTN, Bank BNI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Perumnas menerapkan digitalisasi pameran properti secara virtual alias developer dan
pengunjung pameran tidak perlu bertatap muka secara ﬁsik.
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TIDAK HANYA NGANTOR DAN BELAJAR,
PAMERAN PROPERTI JUGA BISA SECARA VIRTUAL
“Kami saat ini tengah mengambil langkah baru dalam memasarkan produk perumahan Perumnas
dengan menghadirkan booth-booth secara virtual. Konsep digitalisasi pameran seperti ini yang
akan kami usung kedepannya” ujar Budi Saddewa Soediro di Jakarta. Sebelumnya, Perumnas
pernah berpartisipasi dalam pameran virtual yang diselenggarakan oleh Kementrian PUPR pada
Agustus lalu. Pameran virtual tersebut digelar selama 5 hari berturut-turut dari 25 – 29 Agustus 2020
bertepatan dengan Hari Perumahan Nasional (Hapernas 2020) yang jatuh pada 25 Agustus 2020.
Pameran virtual seperti ini memang basic nya seperti website, namun dikembangkan melalui ﬁtur
Virtual Reality. Layaknya main game, pengunjung bisa melihat layar komputer atau gadgetnya
seolah-olah seperti di kublikel-kubikel pameran. Bisa berjalan, menelusuri lorong tiap kubikel. Ini
menjadi kelebihan pameran virtual dibandingkan website biasa. “Kami melihat animo yang baik
pada virtual event pada kolaborasi pameran properti secara virtual dengan Bank BNI dan
Kementerian PUPR di Agustus lalu, sehingga kami menyambut baik adanya kolaborasi dengan
Bank BTN di bulan September”, papar Budi.
Calon konsumen tidak perlu keluar rumah dan tentunya dapat menghindari untuk berkerumun.
Konsep pameran properti ini juga dikemas dengan tambahan ﬁtur membayar booking fee serta
mengajukan KPR secara online, sehingga semakin memudahkan konsumen dalam bertransaksi.
Selanjutnya, Budi juga menjelaskan bahwa proyek hunian Perumnas yang hadir dalam booth
pameran properti virtual ini berupa rumah tapak dan rumah susun. Keduanya menawarkan
beragam pilihan proyek yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.
Pada pameran Virtual Expo Hapernas 2020 lalu, Perumnas menghadirkan 13 proyek dengan
fasilitas subsidi yang menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Kali ini Perumnas
menambahkan 2 proyek lagi sehingga bertotal 15 proyek.
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“Khusus untuk kolaborasi dengan Bank BTN dengan tajuk Virtual Event IPEX BTN 2020 yang
berlangsung hingga 30 September 2020, Perumnas menghadirkan 15 proyek unggulan baik berupa
format rumah tapak maupun rumah susun yang mengusung nama Samesta.” Ujar Budi
Lokasi dari proyek rumah tapak dan rumah susun yang ditawarkan pun sangat beragam. Lokasilokasi tersebut tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Pertama, untuk area Jakarta, Depok
dan Tangerang terdapat Samesta Mahata Serpong Tangerang Selatan, Samesta Mahata Tanjung
Barat Jakarta, Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Alonia Jakarta dan Samesta
Sentraland Cengkareng Jakarta.
Kedua, di area Medan, Semarang, Surabaya terdapat Samesta Sentraland Medan, Samesta Green
Nongsa City, Samesta Klipang Green 2, Samesta Sentraland Surabaya. Terakhir, untuk area
Karawang, Purwakarta, Bogor dan Bandung terdapat Samesta Grand Sentraland Karawang,
Samesta Royal Campaka Purwakarta, Samesta Dramaga Bogor , Samesta Parayasa Bogor,
Samesta Pasadana Bandung dan Samesta Antaloca Bandung.
“Kami sangat optimis dengan adanya pameran property virtual
seperti ini akan menjangkau pasar yang lebih luas, khususnya
untuk konsep retail di masa new normal. Konsep penjualan secara
retail secara target di tahun ini kami menargetkan dapat
mengantongi 830 M atau setara dengan 3200 unit.
Ke depannya inovasi
pemasaran dengan
konsep digitalisasi
seperti ini akan kami
gencarkan untuk
menjangkau pasar
yang lebih luas lagi”,
tutup Budi. SFT/ed.YK
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