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SURABAYA, SIDOARJO, GRESIK dan MALANG. 

Empat kawasan serumpun yang berbeda administratif, 

namun hampir menyatu secara geografis. Selain berada 
dalam satu bujur sepadan, dilirik dari tiga penjuru; Utara, 
Selatan dan Timur pun, posisi keempatnya masih saling 
bertautan. Empat kota  paling potensial di Provinsi Jawa 
Timur, ini memang tidak dapat dipisahkan. 

Berada di jalur di koridor pantai utara Pulau Jawa 
bagian timur dan terhubung langsung dengan jalan tol 
Trans Jawa membuat posisi Surabaya, Sidoarjo, Gresik 
dan Malang terbilang cukup strategis sehingga membuat 
aktivitas bisnis di kawasan tersebut terhitung tinggi. 
Faktor inilah yang membuat kawasan- kawasan ini kian 
berkembang.

Selain jasa, perdagangan dan pariwisata, kegiatan 
yang berkaitan dengan sektor industri adalah yang 
paling menonjol, mulai dari pengolahan baja, kimia, 
hingga makanan. Termasuk industri properti tentunya. 
Menariknya, meski perekonomian nasional sempat 

mengalami resesi akibat dampak pandemi, 
sebaliknya iklim investasi di Jawa Timur justru 
menunjukan pertumbuhan sebesar 33,8 % year 
on year.

Surabaya merupakan pasar properti 
paling potensial dan dinamis setelah kawasan 
Jadebotabek. Sementara wilayah Sidoarjo, Gresik 
dan Malang, saat ini pembangunan rumah tapak, 
demand -nya masih cukup besar, khususnya 
di kawasan-kawasan industri yang menjadi 
“lumbung-lumbung” pekerja dan kalangan 
pekerja white collar yang menghuni kawasan 
tersebut. Bisa dimaklumi, bila dalam beberapa 
tahun terakhir, para pengembang terus berlomba 
menawarkan produknya, mulai dari rumah kelas 
FLPP atau subsidi sampai rumah kelas atas 
berharga di atas Rp6 miliar. 

Pada edisi 05/2022 Perspective kali ini, 
Properti Indonesia kembali menurunkan liputan 
khusus untuk melihat laju bisnis properti di kota-
kota yang menjadi poros utama Provinsi Jawa 
Timur tersebut seiring membaiknya perekonomian 
dalam negeri serta semakin terkendalinya 
pandemi di tanah air.*
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DALAM suatu perjalanan melintasi 
Jalan Ijen, Kota Malang pertengahan 
Mei lalu, seorang sahabat berceletuk 
jika Malang menjadi jawaban untuk 
menghabiskan hari-harinya di masa 
pensiun nanti. Alasannya cukup 
masuk akal. Baginya  dan mungkin 
banyak orang yang memiliki segudang 
memorable dengan kota ini, Malang 
selalu saja memiliki hal luar biasa 
yang tak pernah habis  untuk 

dieksplorasi. Sebut saja ragam kuliner 
yang melegenda, tempat wisata yang 
eksotis sampai dengan geografis yang 
inspiratif. 

Secara geografis Kota Malang 
terletak pada posisi 112,06 -112,07° 
Bujur Timur dan 7,06° - 8,02°Lintang 
Selatan mencakup luasan wilayah 
sebesar 11.006 ha. Kota Malang 
berada di tengah-tengah wilayah 
administrasi Kabupaten Malang. 
Karena posisinya yang berada di 
ketinggian, kondisi iklim Kota ini  
relatif nyaman. 

Dari Kota Surabaya, Malang 
berjarak sekitar 90 kilometer atau 
dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 
perjalanan melalui akses tol Surabaya 
- Malang. Karena letaknya yang 
strategis tersebut, Malang juga cukup 
mudah dijangkau dari seluruh wilayah 
di Jawa Timur.

Selain kota pariwisata, Malang 
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juga dikenal sebagai kota pendidikan 
karena jumlah kampus yang banyak 
serta jumlah mahasiswa yang terus 
meningkat saban tahunnya. Tak heran, 
kota terbesar kedua di Jawa Timur 
setelah Surabaya ini menjadi salah satu 
tujuan favorit kaum muda di Indonesia 
untuk menempuh pendidikan tinggi. 

Belakangan, potential model ini 
pada akhirnya turut berdampak pada 

peningkatan kebutuhan hunian sebagai 

tempat tinggal. Alhasil, sekedar mencari 
tempat tinggal di tengah Kota Malang 
saat ini tidak lagi semudah satu dekade 
lalu. Kalaupun ada, jumlahnya sudah 
pasti terbatas dengan harga melonjak 
serta berada di wilayah pinggiran kota. 
Bahkan menariknya, di kala pandemi 
Covid-19 yang cukup berdampak pada 
tergerusnya ekonomi secara nasional, 
sebagian bisnis perumahan kelas atas 
di sini tetap moncer meski tidak sedikit 

pengembang yang terpaksa merevisi 
target penjualannya.

Daniel G, Primary Manager Xavier 
Marks Premier Malang menyebutkan, 
jika dalam dua tahun terakhir yang 
notabene berada dalam situasi 
pandemi, omset transaksi yang 

berhasil dibukukan pihaknya justru 
melejit hingga 200%. Pertumbuhan 
tersebut didominasi penjualan rumah 
bersegmen middle maupun middle 

up dengan harga mulai dari Rp700 
juta sampai dengan Rp2 miliar. “Dari 
pencapaian tersebut sebesar 40% nya 
merupakan transaksi untuk primary 

market dan 60% second market,” ujar 
Daniel kepada Properti Indonesia, akhir 
Mei 2022 lalu.

Daniel mengatakan jika 
market terbesar di Malang saat ini 
adalah rumah type 36 dengan luas 
lahan antara 72 m2 hingga 80 m2. 
Sementara, kisaran harga yang 

ditawarkan mulai dari Rp700 juta 
sampai Rp800 juta. 

Berdasarkan sebarannya, lokasi 
hunian favorit kelas menengah 
dan menengah atas saat ini masih 

didominasi di wilayah Malang bagian 
Barat seperti kawasan Dau, Dieng dan 

Tidar, termasuk Kota Batu dan Malang 
Bagian Timur. Kelebihan kedua 
wilayah ini  karena kontur tanahnya 
lebih berbukit sehingga memiliki view 

dan udara yang lebih bagus. 
Kota Malang khususnya di 

lahan di kawasan ini  juga relatif 
lebih banyak dengan harga yang 
terjangkau.

Segmen Middle Up semakin 

berkembang

Layaknya kota-kota besar 
di Indonesia, pengembangan 
perumahan kelas menengah dan 
menengah atas di Kota Malang terus 
bertumbuh. Harga yang ditawarkan 
bahkan ada yang tembus di atas 

Rp6 miliar per unit. Perumahan Ijen 
Nirwana, Kota Araya, Riverside, Villa 
Puncak Tidar, Permata Jingga dan 
CitraGarden Malang adalah beberapa 
perumahan yang memang sejak 
tiga tahun terakhir dikenal sebagai 
pemasok perumahan-perumahan 

MARKET HUNIAN  

MIDDLE UP 

DI MALANG CUKUP 

UNIK KARENA SANGAT 

MENGAPRESIASI 

ARSITEKTUR YANG 

SOPHISTICATED DAN 

TIDAK LEKANG OLEH 

JAMAN ...

wilayah  timur sejak beberapa 
tahun terakhir juga mengalami 
pertumbuhan harga yang signifikan 
karena didukung infrastruktur seperti 

jalan tol ruas Surabaya-Malang dan 
Jembatan Kedungkandang. Menyusul 
rencana pembangunan berikutnya 

berupa ruas tol Malang-Kepanjen. 
Untuk hunian bersegmen middle 

dan middle low pengembangannya 
saat ini tersebar di wilayah Malang 
bagian Selatan. Selain merupakan 
kawasan berkembang, ketersediaan 
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kelas menengah hingga mewah di 
Malang. Dan, diperkirakan masih 
tetap menjadi pemasok utama 
hingga beberapa tahun ke depan.

Marketing Manager CitraGarden 
Malang, Paulina Puspasari, mengata-
kan, mengusung konsep urban 

resort, PT Ciputra Residence, 
anak usaha Ciputra Group telah 

mengembangkan CitraGarden Malang 
sejak 2015 dengan rencana total 
pengembangan seluas 100 hektar di 
Jalan Mayjen Sungkono, Malang.

Sampai dengan saat ini 
CitraGarden Malang sudah berhasil 
memasarkan dan membangun 5 
cluster yang merangkum sekitar 
700 rumah berikut berbagai fasilitas 

seperti EcoClub, EcoPark dan Modern 
Retail Store. Potensi investasi di 
CitraGarden Malang juga cukup 
prospektif mengingat kenaikan harga 

tanah hingga kini telah mencapai 
80% atau kenaikan berkisar 21% per 
tahunnya. 

“CitraGarden Malang juga baru 
saja meluncurkan produk terbarunya 
bertajuk Spring Sale Suites, sebuah 
cluster dengan harga rumah mulai 
dari Rp700 jutaan dengan inovasi 
desain terbaru serta dilengkapi 
Inner Courtyard dan full smart home 
system,” terang Paulina.

Jauh sebelum pengembangan 
CitraGarden Malang, ada Kota Araya 
yang lebih dulu dikembangkan 
oleh Group Araya di atas lahan 
1000 hektar. Kota mandiri ini telah 
dikembangkan dalam beberapa 
tahapan. Sejak diperkenalkan pada 
1989 silam, berbagai klaster serta 

CITRALAND PUNCAK TIDAR SAAT INI BISA DIBILANG 

MERUPAKAN HUNIAN MIDDLE UP FAVORIT DI MALANG KARENA 

MENAWARKAN SUASANA LINGKUNGAN DAN KONSEP DESAIN 

RUMAH BERGAYA KOLONIAL MODERN ...
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fasilitas umum dan fasilitas sosial 
telah dibangun untuk mendukung 
kenyamanan penghuninya, antara lain 
golf course 9 hole, family club, hotel, 
rumah sakit, pusat perbelanjaan 
serta berbagai fasilitas lainnya. 
Salah satu kluster premium yang 
pernah ditawarkan di Araya adalah 
Kavling Araya Valley Golf View. Golf 
Park Kavling dengan luas 672 m2 
ini sempat dibanderol seharga Rp10 
miliar lebih.

Selain Group Araya, Podo Joyo 
Masyhur (PJM) group termasuk salah 
satu developer properti yang cukup 
eksis di Malang. Berdiri sejak 1982 
silam, saat ini lebih dari 27 proyek 
telah dan sedang dikembangkan 
pengembang dengan kepemilikan 
landbank seluas 50 hektar di se-
antero Malang tersebut. Saat ini 
setidaknya ada enam proyek rumah 

bersegmen middle dan middle up 

yang tengah dipasarkan PJM di 
Malang, diantaranya Villa Puncak 
Tidar, Austinville, Sakala, The Oz, The 
Bridge Hill serta The bridge Town. 

Villa Puncak Tidar (VPT), 
misalnya. Hunian yang berlokasi 
di kawasan Dau, Malang Barat ini 
menempati lahan seluas 200 hektar 
di lokasi perbukitan dengan lahan 
berkontur. Costaristo Tee, Direktur 
Utama PJM group menjelaskan, VPT 
saat ini tengah memasarkan sejumlah 
rumah mulai dari Type 77 sampai 
dengan Type 200. Adapun, harga yang 
ditawarkan mulai dari Rp1,8 miliar 
sampai dengan Rp4,2 miliar.

“Dalam 2 tahun terakhir, 
pandemi sangat berpengaruh luar 
biasa pada semua sektor industri, tak 

terkecuali properti. Kita bersyukur PJM 
group dapat melewati badai tersebut, 
khususnya untuk proyek Malang yang 
mulai menujukkan peningkatan. 

Artinya bisnis properti sudah 
mulai menggeliat lagi dan semoga 
menuju ke arah yang lebih baik dan 
menjanjikan,” ungkap Costa.

Masih dari kawasan Malang 
bagian barat, satu-satunya 
perumahan menengah atas yang 

diluncurkan pada tahun 2021 adalah 
CitraLand Puncak Tidar, kolaborasi 
Ciputra Group dan Podo Joyo 
Masyhur Group (PJM). Perumahan 
prestisius yang berlokasi di atas 
lahan perbukitan dengan ketinggian 
560 dpl di wilayah Kalisongo ini 
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TIDAK LEKANG OLEH 
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rencananya akan dikembangkan di 

atas total lahan seluas 32 hektar. 
Untuk tahap pertama telah 

dipasarkan sebanyak 167 unit 
rumah berbagai tipe, 14 unit kavling 
serta 12 unit ruko di lahan seluas 
tujuh hektar. Untuk rumah harga 
yang ditawarkan mulai dari Rp 1,2 
miliar sampai tertinggi Rp 6,3 miliar. 

D Agung Krisprimandoyo, 
Direktur Ciputra Group menuturkan, 
CitraLand Puncak Tidar saat ini 
bisa dibilang merupakan hunian 
middle up favorit di Malang karena 
menawarkan suasana lingkungan 
dan konsep desain rumah bergaya 

kolonial modern yang terbilang 
baru di Malang. Hal ini dibuktikan 
dengan pencapaian penjualan 
tahap pertama yang mencetak 

marketing sales lebih dari Rp300 
miliar. “Saat ini sekitar 80 persen 
dari total rumah telah terjual. Para 
pembeli didominasi dari Malang dan 
sisanya dari kota lain di Jawa Timur 
termasuk Surabaya,” ujar Agung 
yang akrab disapa Pimo.

Pimo menjelaskan, market 
hunian middle up di Malang cukup 
unik karena sangat mengapresiasi 

arsitektur yang sophisticated dan 

tidak lekang oleh jaman seperti 
halnya konsep hunian kolonial 
yang saat ini masih banyak berdiri 

di kawasan Ijen, Malang. Hal 
inilah yang menginspirasi desain 
rumah di Citraland Puncak Tidar 
untuk mendesain rumah dengan 

sentuhan serupa. “Saat ini progress 
pembangunan  CitraLand Puncak 
Tidar sudah mulai serah terima 
secara bertahap dan bersiap-
siap untuk pengembangan tahap 

berikutnya,” sebut Pimo.*
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SEBAGAI salah satu kota satelit 
terlengkap di Kota Surabaya, 
Kawasan perumahan prestisius 
Grand Pakuwon yang berlokasi di 
wilayah Tandes, Surabaya Barat terus 
tumbuh dan berkembang menuju 
kota masa depan yang livable, 

modern serta berkelanjutan. 
Livable karena telah tersedia-

nya berbagai kebutuhan dasar 

maupun fasilitas gaya hidup dalam 
satu kawasan yang tidak hanya 

dibangun untuk memanjakan para 

penghuninya, namun juga dapat 
dinikmati masyarakat sekitar 

kawasan. Sementara, berkelanjutan 
karena Grand Pakuwon sukses 
mengintegrasikan antara prinsip dan 

konsep dalam rencana tata ruang 
serta tata kelola wilayahnya.

Dengan mengedepankan 

berbagai konsep pembangunan 

tersebut, tak heran jika township 
dengan total pengembangan seluas 
400 hektar ini sukses menciptakan 
komunitas baru yang tidak lagi 
membebani Surabaya sebagai kota 
induknya, karena secara nyata telah 
mampu memberikan kontribusi 

positif bagi para penghuni maupun 

masyarakat.
Sejak dikembangkan pada 

2014 lalu, ribuan unit rumah dalam 
7 cluster telah dibangun di Grand 
Pakuwon. Yang menarik, nama setiap 
cluster merupakan nama-nama 
Kota di Australia, meliputi; Cluster 

Adeilaide, North Victoria, South 

Victoria, Canberra, Queensland, 

Gladstone serta Brisbane. Selain 
hunian ada juga area komersial, 
pusat bisnis, fasilitas pendidikan 
internasional (Surabaya Grammar 

School, Sampoerna Academy dan 

Gloria Christian Bilingual School) 
maupun kesehatan. Para penghuni 
Grand Pakuwon juga dapat 
menikmati berbagai fasilitas terbaik 
seperti Giant Flyover, Grand Canal 

Lake dengan jogging track sepanjang 
3 km juga Grand Boulevard dengan 
ROW selebar 30 meter. 

Dalam kondisi aktual, akses dari 
Grand Pakuwon ke berbagai destinasi 
dalam wilayah Surabaya semakin 
mudah dan cepat karena didukung 

oleh 4 lajur utama pintu masuk 
serta kemudahan aksesibilitas 
transportasi, misalnya, sekitar lima 
menit menuju tol Surabaya – Gresik 
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- Bandara Juanda, 15 menit menuju 
Pakuwon Mall dan hanya 25 menit 
menuju pusat Kota Surabaya seperti 
Tunjungan Plaza. 

Premium dan siap huni

Saat ini Grand Pakuwon sedang 
memasarkan dua cluster rumah 
yang berlokasi di Cluster Brisbane 
dan Cluster Gladstone. Layaknya 
proyek eksisting, strategi membangun 

dulu baru dipasarkan kemudian 
membuat Pakuwon Grup dipercaya 
sebagai barometer properti premium 

di Surabaya. Bahkan dalam kondisi 
saat ini pun semua rumah yang dijual 
di Grand Pakuwon sudah langsung 
dapat dihuni. Bisa jadi, inilah salah 
satu alasan yang membuat banyak 
masyarakat dari berbagai kota di Pulau 
Jawa maupun luar memilih berinvestasi 
properti di kawasan township Grand 
Pakuwon Surabaya Barat.

Posisi Cluster Gladstone yang 
menghimpun 250 unit rumah bersisian 
langsung dengan jalan boulevard dan 

dekat dari rencana pengembangan 

mega superblok Grand Pakuwon 
seluas 39 hektar. Unit-unit rumah di 
Cluster Gladstone mengusup konsep 
desain fasade yang lebih modern dan 
compact, penataan interior yang cozy 

dan comfort, serta fasilitas yang lebih 
lengkap mulai dari multisport area dan 
community park serta dekat dengan 

kawasan komersial dan grand canal 

lake. Cluster Gladstone menawarkan 
tiga pilihan tipe rumah, meliputi Type 
Elena 4x12, Type Edgar 5x12 serta 
Elbert 6x12. Sementara, harga yang 
ditawarkan mulai dari Rp1 miliaran.

Type Elena memiliki luas tanah 
48 m2 dan bangunan 61m2 serta 
menghimpun 2 kamar tidur dan 2 
kamar mandi. Type Edgar memiliki 3 
kamar dan 2 kamar mandi serta Type 
Elbert terdiri atas 2 kamar utama, 1 

kamar biasa dan 3 kamar mandi. Unit 
Elbert juga telah dilengkapi dengan 
area carport dengan kapasitas 2 
mobil. Unit-unit rumah di Cluster 
Gladstone sendiri ditujukan untuk 
para milenial atau first home buyer.

Jika Gladstone ditujukan untuk 
market dengan segmentasi pasar 

ini juga direalisasikan dengan 
keberadaan gerbang utama selebar 
38 meter dan Brisbane club house 

seluas 5000 m2 yang terdiri dari 
swimming pool, private gym, 

multisport center dengan jogging 

track, children playground indoor 

and outdoor, giant chess, bbq area, 

multifunction room dengan sunset 

deck serta thematic Japanese garden.

Setelah sukes dengan tahap 
pertama, Cluster Brisbane saat ini 
mulai memasarkan pengembangan 
tahap kedua yaitu Brisbane Grandeur 
Series sebanyak 108 unit. Grandeur 
Series menawarkan empat type 
hunian, mulai dari Type Cefin (LT 112 
m2 / LB 124 m2), Cherise (144 m2/ 
167 m2), Harrison (216 m2 / 247 m2) 
serta Hamilton (270 m2 / 287 m2). 
Unit-unit rumah di Cluster Brisbane 
dibanderol mulai dari Rp2,8 miliar 
sampai dengan Rp8 miliar.

Untuk saat ini, berbagai infra-
struktur dan fasilitas bintang 5 di 
dalam kawasan township Grand 
Pakuwon sudah selesai dibangun 
dan dapat dinikmati oleh seluruh 
penghuni. Tak ketinggalan, Food 
Junction seluas 6 hektar yang kini 
telah menjelma sebagai salah satu 
icon pusat kuliner di Surabaya Barat. 
Selain danau buatan dan wahana 
permainan, Food Junction Grand 
Pakuwon juga dilengkapi berbagai 
fasilitas seperti café, restaurant, 

menengah, maka Cluster Brisbane 
merupakan hunian bersegmentasi 

middle up. Hal ini menjadi semacam 
identitas dari Pakuwon Group 
yang senantiasa menghadirkan 

diferensiasi pada setiap proyek yang 

dikembangkannya.
Cluster paling mewah dan 

premium di Grand Pakuwon ini juga 
memiliki lokasi terdepan dan terdekat 
dengan rencana pengembangan 

mega superblock 
Grand Pakuwon. Selain 
hunian megah, identitas 

kemewahan dari cluster 

hypermart, serta 

cinema XXI.**



KETIKA KONDISI EKONOMI 

di berbagai daerah bak ”lemah pucuk”, 
akibat terdampak pandemi Covid-19 dan 
melambatnya makroekonomi nasional, 
di Surabaya tak ubahnya seteguk tonik. 
Pintu Gerbang Kawasan Indonesia Timur 
tersebut kini seperti sedang menikmati 

kegairahannya. 
Merujuk pada data realisasi 

investasi Kota Surabaya pada tahun 
2021, misalnya. Surabaya tercatat 
sebagai kota/kabupaten dengan capaian 
investasi tertinggi kedua di Indonesia. 
Realisasi tersebut meningkat menjadi Rp 
29,22 triliun dibanding tahun sebelumnya 
sebesar Rp22,15 triliun. Dengan rincian, 
Rp2,85 triliun berasal dari Penanaman 
Modal Asing (PMA) dan Rp 26,37 triliun 
bersumber dari Penanaman Modal  
Dalam Negeri (PMDN).

Bertumbuhnya investasi di 
Kota Surabaya tersebut bisa dibilang 
berbanding lurus dengan sektor properti. 
Setelah sempat merunduk sepanjang 
tahun 2020 lalu akibat pandemi, 
bisnis properti di Kota Surabaya mulai 

SURABAYA RAYA

TETAP 
MELAJU

PANDEMI
DITENGAH

KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK 

MEMBERIKAN INSENTIF PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS RUMAH 

TAPAK DAN RUMAH SUSUN SUKSES 

MENGGERAKKAN RODA INDUSTRI 

PROPERTI SURABAYA DAN KAWASAN 

SEKITARNYA...
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menunjukkan kegairahannya. 
Beberapa pelaku bisnis properti 
mengaku jika daya beli konsumen 
properti di wilayah Surabaya, khusus-
nya Surabaya Barat dan Surabaya 
Timur yang menjadi “lumbung” bagi 
sektor residensial di Kota Surabaya 
tumbuh positif bahkan ada yang 

melebihi pencapaian di tahun 2019 
atau sebelum pandemi.

Direktur Marketing PT Pakuwon 
Jati, Tbk Sutandi Purnomosidi 
menuturkan, tak bisa dipungkiri 

dalam 2 tahun terakhir atau selama 
pandemi Covid-19 trend bisnis 

properti di Kota Surabaya seperti 
merunduk. “Tetapi kita bersyukur 
selama pandemi Pakuwon Group 
bisa survive dan tetap membukukan 
penjualan yang positif,” ujar Sutandi 

melalui konsep personal shopper atau 
pembelian barang melalui metode 
‘jastip’ dari toko-toko di mall milik 
Pakuwon Group untuk selanjutnya 
dikirim gratis kepada konsumen di 

seluruh Indonesia. “Strategi ini cukup 
ampuh, terbukti para tenant di mall kita 
tetap kebanjiran order dari konsumen 
dan mereka juga bisa survive selama 
pandemi,” tuturnya.

Diakui Sutandi, sepanjang 
tiga bulan pertama pemberlakukan 
kebijakan PSBB, okupansi pengunjung 
pusat perbelanjaan milik Pakuwon 
Group di Surabaya hanya tersisa 10 
persen. Padahal, kala itu pemerintah 
Kota Surabaya telah menerapkan 
kebijakan yang memperbolehkan 
mall-mall di Surabaya tetap buka. 
Namun, sering membaiknya situasi 

pandemi, pada April 2022 okupansinya 
justru lebih baik dibanding 2019 atau 
sebelum pandemi,” sebut Sutandi.

Di bidang housing, dalam dua 
tahun terakhir Pakuwon memilih 
fokus pada pengembangan rumah-
rumah kelas menengah berukuran 
5x12 dan 6x12 dengan kisaran harga 
mulai Rp1,2 miliar sampai Rp2 miliar. 
“Market seperti inilah yang paling 
banyak mengakomodir rumah-rumah 
tersebut. Dan, mayoritas adalah end 
user tidak ada investor,” ungkapnya. 

 Senada dengan Pakuwon 
Group, Ciputra Development termasuk 
developer properti di Surabaya yang 
mampu survive selama pandemi dan 
sejak tahun lalu berhasil membukukan 
penjualan positif. Hendra Lauw, 
Asosiate Director Ciputra Group 
mengatakan, penjualan perseroan 
pada tahun 2020 sempat drop akibat 
terdampak pandemi Covid-19. 

Namun, pada 2021 kinerja 
perseroan sudah kembali membaik 
bahkan jauh di atas 2019. Hal ini tak 
terlepas dari dukungan perbankan 
karena kebijakan suku bunga yang 
rendah dan kebijakan pemerintah 

kepada Properti Indonesia akhir      
Mei lalu.

Sutandi mengisahkan, survive 

yang dilakukan Pakuwon Group di 
masa pandemi tersebut diantaranya 

dengan menjalankan berbagai 
inovasi. Di bidang komersial, misalnya. 
Inovasi yang dilakukan dengan 
memberikan beberapa kemudahan 

kepada para tenant, mulai dari biaya 
sewa hingga cara bayar.

Sementara, di sisi konsumen, 
strategi yang dilakukan salah satunya 

“TETAPI KITA 

BERSYUKUR SELAMA 

PANDEMI PAKUWON 

GROUP BISA SURVIVE DAN 

TETAP MEMBUKUKAN 

PENJUALAN YANG POSITIF,”
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saat ini pasar perumahan (landed 

house) di Surabaya masih yang 
terbesar, disusul berikutnya sub 
sektor apartemen serta kawasan 

komersial. Lokasinya pun tersebar 
tak hanya di pusat kota, melainkan 
juga di kawasan pinggiran (sub urban) 
Surabaya.

Dirinya juga tak menampik 
jika pada awal tahun ini penjualan 
properti di Surabaya sempat kembali 
stagnan seiring berakhirnya relaksasi 
PPN DTP. Namun hal tersebut tidak 
berlangsung lama karena bisnis 
properti kembali tumbuh positif. “Hal 
ini tercermin dari penjualan unit-unit 
hunian di Citraland Northwest Park 
Surabaya yang berhasil membukukan 
penjualan sebanyak 300 unit. 
Jadi secara overall sektor properti 
Surabaya untuk tahun ini  masih 
cukup bagus,” sebutnya.

Intiland Development termasuk 
developer di Surabaya yang berhasil 
survive di masa pandemi. Direktur 

Marketing PT Intiland Development 
Wilayah Surabaya, Harto Laksono 
menjelaskan, pada awal pandemi 

di tahun 2020 banyak customer 

yang memilih menahan diri untuk 
membeli properti sehingga sangat 
mempengaruhi kinerja penjualan 
banyak developer.  “Untungnya secara 
umum untuk market residential 
di Surabaya masih tetap memiliki 
demand meski dengan sejumlah 
pertimbangan maupun permintaan 

negosiasi dari pihak konsumen. Selain 
relaksasi dari pe-merintah, bank juga 
sedang gencar berekspansi sehingga 

banyak tawaran bunga KPR yang 
menarik,” ungkap Harto.

Dirinya menyebutkan, jika dalam 
dua tahun terakhir perumahan Graha 
Natura menjadi salah satu penopang 
penjualan Intiland di Surabaya, 
khususnya untuk hunian dengan 

harga mulai Rp1,3 miliar sampai 
dengan Rp2 miliaran. “Bahkan, ada 
satu kluster yang baru diluncurkan 
pada September 2020 atau di masa 
pandemi dalam waktu singkat habis 
terjual,” papar Harto.

Pakuwon Group, Ciputra Group 
dan Intiland adalah tiga pengembang 
kaliber nasional yang sejak satu 
dekade terakhir cukup agresif 

dan konsisten untuk membidani 

sejumlah proyek propertinya di Kota 
Surabaya. Pakuwon Group, misalnya. 
Emiten dengan kode saham PWON 
ini memiliki sejumlah proyek yang 
tersebar di wilayah pusat, timur dan 
juga barat Surabaya.

Di Pusat kota, Pakuwon me-
ngembangkan superblok Tunjungan 
City seluas 12 hektar yang meng-
himpun pusat perbelanjaan, apar-
temen dan juga hotel. Sement-
ara, di Surabaya Timur Pakuwon 
membangun kawasan kota mandiri 

Pakuwon City seluas 600 hektar yang 
merangkum kawasan perumahan dan 

superblok. Adapun, di wilayah barat, 
Pakuwon sukses dengan Pakuwon 
Indah seluas 400 hektar yang terdiri 
atas kawasan perumahan, superblok 
dan lapangan golf serta township 
Grand Pakuwon seluas 400 hektar.

Pada tahun ini, Pakuwon kembali 
berencana melakukan pembangunan 
beberapa tower baru apartemen. 
“Saat ini sudah ada 14 tower di 
atas Pakuwon Mall. Available hanya 
sekitar 50 unit dari total 10 ribu unit 
yang telah dipasarkan. Jadi sudah 
waktunya kita akan bangun baru, dan 

semester kedua menjadi momentum 
development baru bagi Pakuwon 
Group,” ujar Sutandi.

Rumah Type Athena di Kawasan Perumahan North West Park CitraLand Surabaya

melalui PPN Ditanggung Pemerintah 
(PPN DTP). “Kontribusi kebijakan 
tersebut terhadap penjualan bahkan 
bisa mencapai 30-40 %,” ungkapnya. 

Hendra menambahkan jika 
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bersih, hijau dan modern” lewat 
ikon-ikon Singapura, penambahan 
penghijauan, peningkatan kualitas 
struktur dan peningkatan mana-
jemen kota. Pada tahun 2009, 
Pengembangan perumahan Bukit 
Palma yang terletak tepat di utara 
CitraLand resmi menjadi bagian 
dari CitraLand yaitu CitraLand Utara 
dengan rencana total pengembangan 
seluas 500 hektar. Namun, proyek ini 
tetap dipasarkan secara terpisah dari 

CitraLand karena melayani segmen 
pasar yang berbeda. Bagian dari 
kawasan CitraLand ini menawarkan 

perumahan yang menyasar kelas 
menengah. 

AWAL TAHUN 2022 

CITRALAND UTARA KEMBALI 

MELUNCURKAN HUNIAN 

BARU DI NORTHWEST 

PARK DENGAN KONSEP 

SMART MILENIAL HOME 

YANG DITUJUKAN UNTUK 

KAWULA MUDA... 

Proyek perumahan terbaru yang 
dikembangkan di CitraLand Utara 
adalah Northwest Park. Dalam dua 
tahun pertama sejak pertama kali 
dipasarkan (2015-2016), perumahan 
yang juga menyasar kaum milenial ini 
sukses mencetak penjualan sebesar 
Rp1 triliun setiap tahunnya. “Pertama 
kali launching North West pada tahun 
2015, kita berhasil bukukan Rp1 
triliun, kemudian di tahun 2016 kita 
launching lagi Cluster North Lake 
juga membukukuan Rp1 triliun,” tutur 
Ayu Asri, Head of Dept Marketing 
CitraLand Utara Surabaya.

Ayu mengatakan, pada tahun 
2021 atau di masa pandemi, unit-unit 
rumah ready stock di CitraLand Utara 
berhasil terjual sebanyak 340 unit. 
Hal ini merupakan dampak positif 
dari diberlakukannya kebijakan PPN 
DTP. “Rumah yang paling laku saat itu 
adalah rumah dengan luasan tanah 
mulai dari 50m2 sampai dengan 
120m2, sementara luas bangunan 
mulai dari 100m2. Harganya start  

dari Rp2 miliaran,” jelas Ayu.
Awal tahun 2022 Citraland Utara 

kembali meluncurkan hunian baru 
di Northwest Park dengan konsep 
smart milenial home yang ditujukan 
untuk kawula muda. Produk  ini 
menawarkan hunian dengan lebar 
5×10, lebar 5x11, lebar 5×15, lebar 

Pakuwon rencananya akan 
kembali membangun pusat per-
belanjaan Tunjungan Plaza (7) 
dengan luas sekitar 2,2 hektar yang 
berada persis di samping Tunjungan 
Plaza 6. Sementara, di timur, akan 
dikembangkan Pakuwon City Mal 3. 
Nantinya, di atas Pakuwon City Mal 
3 tersebut juga akan dibangun hotel 
dan apartemen. 

Menyusul Pakuwon ada Ciputra 
Group. Lewat portofolionya CitraLand 
Surabaya, perusahaan developer 
lansiran (alm) Ir, Ciputra ini sukses 
membangun kawasan perumahan 

skala kota di atas lahan seluas 2000 
hektar yang merangkum kawasan 

perumahan, area komersial, pusat 
perbelanjaan, fasilitas pendidikan, 
fasilitas rekreasi, lapangan golf dan 
beberapa fasilitas lainnya. Sekitar 13 
ribu unit rumah di CitraLand Surabaya 
telah sukses terjual. Harga lahan di 
CitraLand Surabaya saat ini berkisar 
Rp11-Rp13 juta per m2. Sementara 
lahan komersial ditawarkan mulai dari 
Rp20-22 juta per m2.

CitraLand mereposisikan diri 

menjadi “The Singapore of Surabaya’ 
dengan penekanan pada “kota yang 
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6×12 serta lebar 6×15. Harga yang 
dibanderol juga cukup terjangkau 
mulai dari Rp900 jutaan dengan 
promo free PPN. “Saat launching 
pada 11 Maret sampai 11 April kita 
berhasil membukukan penjualan 
sebanyak 200 unit atau sekitar 
Rp240 miliar,” pungkasnya.

Pandemi Covid-19 juga 
tidak menjadi halangan bagi PT 
Intiland Development Tbk untuk 
meluncurkan proyek jangka 
panjang terbaru di Kota Surabaya. 
Sejak 2021, Perseroan memulai 
pengembangan proyek Tierra, 
kawasan superblok baru yang 
berlokasi di kawasan Segi Delapan, 
Surabaya Barat seluas 7,5 hektar. 

Perseroan rencananya 
akan mengembangkan kawasan 

Tierra dalam beberapa tahapan. 
Pengembangan tahap pertama 
meliputi kompleks komersial seluas 
satu hektar yang dinamakan Tierra 
SOHO. Pada area tersebut akan 
dibangun sebanyak 76 unit SOHO 
komersial yang memiliki ketinggian 
dua dan tiga lantai. 

Unit-unit Tierra SOHO dipasarkan 
dalam beberapa tipe. Tipe pertama 
adalah unit SOHO komersial tiga 
lantai dengan ukuran 5 x 12 meter 
dan luas bangunan 180 meter 
persegi. Tipe kedua menyediakan unit 
SOHO komersial dua lantai dengan 

ukuran 4,5 x 12 meter dengan luas 
bangunan 108 meter persegi. Intiland 

Harto Laksono Direktur Marketing PT 

Intiland Development Wilayah Surabaya

menawarkan harga per unit mulai 
Rp2,3 miliar. “Setelah SOHO kita 
akan menyiapkan residensialnya, di 
situ rencananya akan ada delapan 
tower low rise apartment. Untuk tahap 
pertama kita bangun satu tower dulu 
dengan harga mulai dari Rp1 miliaran 
untuk tipe 1bedroom, sasaran kita 

kaum milenial Surabaya,” ungkap 
Harto.

L I P U T A N    K H U S U S 

Proyek baru Intiland lainnya 
adalah Amesta Living yang merupa-

kan pengembangan kawasan 

mixed-use terpadu seluas 
60 hektar di Surabaya 
Timur. Proyek ini merupakan 
kolaborasi antara Intiland 
dengan     PT Abdael Nusa.

Pengembangan Amesta 
Living dibagi dalam beberapa 
tahapan. Pembangunan tahap 
pertama meliputi sebanyak 
300 unit rumah berbagai 

tipe, yaitu Tipe Terra yang 
menawarkan luas lahan mulai 

60 m2 dan 72 m2 dengan 
luas bangunan 71 m2, Tipe Nora 

dengan luas lahan 40 m2 dengan 
luas bangunan 53 m2 serta tipe Sora 
dengan luas lahan 50 m2 dan luas 
bangunan 57 m2.

Rumah-rumah di Amesta Living 
dipasarkan dengan harga mulai 
dari Rp800 jutaan. Pada penjualan 
perdananya awal 2022 lalu, Amesta 
Living berhasil terserap sebanyak 259 
unit rumah dalam tempo satu hari 
dan membukukan marketing sales 
senilai Rp318 miliar.
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Selain proyek baru, beberapa 
proyek eksisting juga mulai bersiap 
untuk meluncurkan produk baru. 
Diantaranya, perumahan Graha 
Natura yang akan melakukan 
pengembangan sejumlah klaster 
baru. Untuk klaster pertama akan 
dipasarkan unit-unit hunian dengan 
luasan 6x12 dan 6x15 seharga 
Rp1,5 miliar. Klaster ini disiapkan 
untuk menyasar kelas menengah dan 
milenial.   

Klaster berikutnya hunian 
dengan ukuran lebar 8, lebar 9 dan 
lebar 10 dengan fasilitas private 
pool (optional). “Selain dua klaster 
di atas, Graha Natura juga akan 
mengembangkan satu klaster 
premium dengan harga mulai Rp 3 
miliar sampai dengan Rp12 miliar. 
Bisa jadi klaster ini akan menjadi yang 
termahal di Graha Natura nantinya,” 
papar Harto.

Menanti Geliat Perkantoran

Dengan jumlah penduduk sekitar 
2,9 juta jiwa dan didukung PDRB 
atas dasar harga konstan sekitar 

Rp407.3 miliar Rupiah per tahun, 
saat ini Surabaya telah memiliki pusat 
perkantoran di tengah kota, layaknya 
di Jakarta. Di Surabaya, pusat 
perkantoran vertikal tersebar mulai 
dari Jalan Basuki Rahmat, Panglima 
Sudirman dan Pemuda.

Di Surabaya sendiri hingga akhir 
tahun 2022 ini, diperkirakan akan 
terdapat sekitar 467 ribu m2 pasokan 
perkantoran. Dari pasokan ini, tingkat 
hunian diperkirakan akan mencapai 

angka 61.9%. Bila dikomparasi 
dengan Jakarta yang memiliki 11.2 
juta meter persegi dengan tingkat 
hunian berkisar 73% – 75%, bisa 
dibilang tingkat hunian perkantoran di 
Surabaya sangat rendah mengingat 
jumlah perkantoran di Surabaya jauh 
lebih sedikit dibandingkan di Jakarta.

 “Idealnya bila lebih sedikitnya 
pasokan, tingkat huninannya 

seharusnya bisa lebih tinggi. Sebagai 
catatan bahwa di 2019 (sebelum 
pandemi), pasokan perkantoran 
masih berada di angka 341.400 m2 
dengan tingkat hunian 69%,” ujar 
Martin Samuel Hutapea, Associate 
Director Leads Property Services 
Indonesia. Menurut Martin, untuk 
saat ini banyak perusahaan yang 

memilih lokasi kantornya di Jakarta 
oleh karena demand terhadap produk 
dan jasa lebih banyak dan lebih kuat 
daya belinya di Jakarta ketimbang di 
Surabaya.

Meski begitu, sebutnya, untuk ke 

depannya akan tetap ada beberapa 

gedung baru yang akan menambah 

pasokan perkantoran di Surabaya. 
“Sebagai perbandingan tahun 
2021, pasokan kumulatif mencapai 
467,200 m2 dengan tingkat hunian 
yang menurun ke angka 52.5% oleh 
karena pasokan tambahan serta 

rendahnya permintaan ruang kantor,” 
ungkap Martin.

Mendongkrak kawasan 
Sidoarjo

Pergerakan bisnis Surabaya 
yang terus bertumbuh tak lepas 
dari dukungan kawasan-kawasan 
sekitar yang menjadi penyangga 
seperti Sidoarjo dan Gresik. Sebagai 
daerah penyangga, dua kawasan 

ini memiliki geografis yang sangat 
strategis. Posisinya yang berbatasan 
langsung dengan Surabaya, secara 
tidak langsung turut memberi dampak 
positif bagi pertumbuhan kawasan 

yang kerap menjadi daerah transit 
dari Surabaya menuju beberapa 
daerah di Jawa Timur lainnya. 

Di sektor properti, meningkat-
nya pertumbuhan penduduk, lahan 
yang terbatas serta melonjaknya 
harga hunian di Surabaya, tak bisa 
dipungkiri menjadi beberapa faktor 
atas tingginya permintaan properti 

di kedua wilayah tersebut. Sekedar 
menyebut, Sidoarjo, misalnya. 

Sejak beberapa tahun terakhir 
pertumbuhan perumahan baik skala 
kecil maupun besar terus bertumbuh 
Sidoarjo. Mulai dari rumah menengah 
bawah seharga Rp300 jutaan 

DI SURABAYA SENDIRI 

HINGGA AKHIR TAHUN 

2022 INI, DIPERKIRAKAN 

AKAN TERDAPAT SEKITAR 

467 RIBU M2 PASOKAN 

PERKANTORAN. 

Kawasan perumahan Grand Pakuwon di Surabaya Barat
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sampai dengan hunian di atas Rp4 

miliar hadir di daerah yang semakin 
terkenal paska bencana lumpur 
panas di Porong pada 2006 lalu. 
Beberapa daerah terpopuler yang 
banyak diminati oleh para pencari 
hunian di Sidoarjo antara lain Waru, 
Buduran, Taman, Sukodono, Sedati, 
Candi, Gedangan, dan beberapa 
daerah lainnya. “Sebagian besar profil 
pembeli properti, khususnya hunian 
di Sidoarjo adalah masyarakat yang 
bekerja atau beraktifitas di Surabaya. 
Selain harga propertinya yang lebih 
terjangkau dibanding Surabaya, 
Sidoarjo juga memiliki infrastruktur 
dan akses yang memudahkan mereka 

dari dan menuju Surabaya,” ujar Vica 
Yustisiana, General Manager Citra 

Garden Sidoarjo.
Untuk perumahan kelas 

menengah dan menengah atas, 

pengembangannya saat ini banyak 

dikembangkan ke wilayah timur 
Sidoarjo yang memang diarahkan 
sebagai pengembangan Kota baru. 
Rata-rata unit yang dipasarkan 
di kawasan ini berkisar antara 

Rp650 juta sampai Rp4 miliar. 
Beberapa perumahan yang sudah 

dikembangkan antara lain Kahuripan 

Nirwana, CitraGarden Sidoarjo, 
CitraHarmoni Sidoarjo dan CitraIndah. 
Lalu ada juga perumahan Taman 
Dhika serta Puri Surya Jaya Sidoarjo.

Kahuripan Nirwana, 
dikembangkan oleh PT Mutiara 
Masyhur Sejahtera anak usaha 
Bakrieland. Hunian seluas 300 hektar 
ini mengusung konsep city residential 
modern. Sejak dikembangkan pada 
2008 lalu, sekitar 35% dari total lahan 
telah dibangun, mencakup 4 kluster 
perumahan, kawasan komersial, hotel 
serta apartemen. 

Klaster terbaru yang sedang 
dikembangkan saat ini adalah 
Kahuripan Terrace. Salah satu rumah 
premium yang dipasarkan adalah 
Magnifera 8. Rumah dua lantai 

dengan luas tanah 180 m2 dan luas 
bangunan 190 m2 ini dilengkapi 
fasilitas private pool dan dibanderol 
seharga Rp 3,67 miliar.

Ciputra Grup bisa dibilang 
merupakan pengembang yang 

portofolionya paling membetot 
perhatian, baik dari segi konsep 

maupun pengembangan kawasan, 

salah satunya perumahan CitraGarden 
seluas 50 hektar menyasar pasar 
kelas menengah atas. Lokasi 

perumahan CitraGarden berada 
persis di samping tol Surabaya-
Sidoarjo.

Unit-unit rumah yang sedang 
dipasarkan CitraGarden Sidoarjo 
saat ini mulai dari Rp1,6 miliaran 
untuk tipe Anderson 2 lantai, LB/
LT : 103/96 (8 x12), sampai dengan 
tipe paling besar yaitu Florida dengan 
LB/LT 220/200 (10x20) seharga 
Rp4 miliaran. Sejak digarap pada 
2005 silam, harga rata-rata tanah di 
CitraGarden Sidoarjo terus meningkat, 
bahkan di masa pandemi sekalipun.

“Pada tahun 2021, harga lahan 
di sini meningkat 5% dibandingkan 
2020. Sementara, untuk tahun 2022 
kita menargetkan pertumbuhan 

harga rata-rata tanah sebesar 12% 

dibanding tahun 2021,” ungkap Vica 
Yustisiana.

Vica mengatakan, pada awal 
tahun 2022 CitraGarden Sidoarjo 
telah meluncurkan cluster baru 
premium bertajuk Veranda dengan 
penjualan telah mencapai 70%. 
Di atas lahan seluas 4.000 meter 
persegi, Veranda merangkum 16 unit 
rumah dengan dua pilihan tipe yakni 
tipe California (190/162) seharga Rp 
3,5 miliar dan tipe Florida (220/180) 
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mulai dari Rp 4 miliar. “Rencananya 
di semester kedua tahun ini akan 

ada perluasan lahan baru seluas 25 
ha, dan kita akan launching perdana 
untuk cluster tersebut sekitar akhir 
2022 mendatang,” bisik Vica.

Selain perumahan, kawasan 
industri juga cukup berkembang di 
Sidoarjo. Setidaknya ada 3 kawasan 
industri besar potensial yang menjadi 
penggerak lokomotif industri di Jawa 
Timur, meliputi Sidoarjo Rangkah 
Industrial Estate (SiRIE), Safe n Lock 
Warehouse and Industrial Complex 
serta Kawasan Industri Sidoarjo (KIS).

SiRIE menempati areal seluas 
200 hektare di Jalan Raya Lingkar 
Timur Sidoarjo. Ini merupakan salah 
satu pusat industri dan pergudangan 

strategis di Jawa Timur. Lokasinya 
juga cukup dekat Gerbang Tol Waru 
Sidoarjo maupun Bandara Juanda. 
Sementara, Safe n Lock merupakan 
sebuah kompleks pergudangan 
dan industri terbesar di Jawa Timur 
yang menawarkan sebuah konsep 

pergudangan dan perindustrian 

modern terpadu yang dilengkapi 
dengan fasilitas terkini. 

Dikembangkan di atas lahan 
seluas 410 Ha dan dilalui dua jalan 
besar, yakni Jalan Raya Lingkar 
Timur dan Jalan Raya Luar Lingkar 
Timur yang menghubungkan ke arah 
Indonesia wilayah Timur dan Selatan, 

menjadikan kawasan Industri dan 
Pergudangan Safe n Lock terus

 

berkembang. Adapun, KIS 
merupakan kawasan industri seluas 
425 hektar yang dikembangkan 
Maspion Group. KIS yang berlokasi di 
Jabon rencananya akan beroperasi 
pada Agustus 2022 mendatang. 

Direktur Utama PT Makmur 
Berkah Amanda Tbk, Adi Saputra 
Tedja Surya menuturkan, kawasan 
SAFE n LOCK saat ini terbagi atas 2 
bagian pengembangan, yaitu 262 
hektar untuk kawasan industri dan 

148 hektar merupakan kawasan 
industri halal (KIH) yang difokuskan 
pada UMKM. 

Adi mengatakan, di Indonesia 
konsep KIH memang masih 
baru, padahal sejatinya konsep 

pengembangan ini bukan sesuatu 

yang baru di dunia industri. Malaysia, 
contohnya. Saat ini sudah memiliki 
14 KIH. “Sementara, di Indonesia 
yang tercatat sebagai negara dengan 

populasi muslim terbesar di dunia 
dan konsumsi produk halalnya 
mendekati 10% dari total produksi 
halal di dunia justru belum terlalu 
populer. Karena itu, target SAFE n 
LOCK adalah minimal bisa menyaingi 
Malaysia,” ungkap Adi.

Dirinya mengatakan, sangat 

disayangkan jika Indonesia tidak 
bisa mendatangkan investor-investor 
asing yang fokus pada produk-produk 
halal untuk investasi ke dalam 
negeri. “Bisa dibilang Pemerintah 
sendiri sebenarnya juga masih 
seperti setengah-setengah untuk 
mendukung konsep industri halal 
tersebut, khususnya terkait insentif-
insentif yang dijanjikan agar bisa 
menyaingi Malaysia,” jelasnya. 

Untuk tahap awal, KIH SAFE 
n LOCK telah mengembangkan 
sebanyak 38 unit dengan luasan 
mulai dari 72m2, dimana 85% 
diantaranya saat ini telah terserap 
pasar. Selain unit produksi, KIH SAFE 
n LOCK juga memasarkan kavling 
siap bangun.

Gresik makin menarik

Tak berbeda dengan Sidoarjo, 
pamor kawasan Gresik sebagai lokasi 
investasi properti semakin meningkat 
dalam 3 tahun terakhir, tepatnya 
ketika daerah penyangga Surabaya 
lainnya yaitu Sidoarjo, terkena 
bencana lumpur panas porong. Saat 
itu para investor dan pelaku usaha 
mencoba untuk melihat daerah 
alternatif lain dan Gresik menjadi 
tujuan utamanya.

Berdasarkan letak geografisnya, 
Gresik terbilang strategis karena 
memiliki dua pelabuhan dan 
kawasan industri besar, yakni 
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Pelabuhan Teluk Lamong dan Java 
Integrated Industrial and Ports Estate 
(JIIPE). Gresik juga sudah terhubung 
dengan dua ruas jalan bebas 
hambatan, yakni Tol Surabaya–Gresik 
dan Tol Krian–Legundi Bunder–
Manyar atau KLBM.

Berbeda dengan wilayah 
Sidoarjo, developer di Gresik lebih 
banyak yang bermain di segmen kelas 
menengah, meski ada beberapa 

kawasan perumahan yang sudah 

memasarkan produknya di atas 

Rp2 miliar. Untuk segmen tersebut, 
pengembangannya saat ini tersebar 

di beberapa wilayah seperti Driyorejo, 
Menganti, Manyar hingga Kedamean. 

Ciputra Group adalah salah satu 
developer yang optimis akan potensi 
kawasan Gresik melalui CitraLand 
Driyorejo CBD. Meski luasnya 
hanya 12 ha, akan tetapi hunian 
ini dirancang dengan konsep kota 

modern, yaitu terdiri dari residensial 
dan komersial. CitraLand Driyorejo ini 
nantinya akan merangkum 450 unit 
rumah dengan berbagai tipe, 250 unit 
ruko, plus dua menara apartemen 
yang akan berada di area terdepan. 
Jumlah yang terbatas ini, membuat 
CitraLand Driyorejo CBD menjadi 
eksklusif. 

Seperti permukiman lain yang 
dikembangkan oleh Grup Ciputra, 
gerbangnya pun dihiasi dengan 

sesuatu yang ikonik, kali ini berupa 
ferris wheel yang unik dan mewah. 
Area gerbang ini juga dijadikan area 
komersial yang akan dilengkapi 
dengan plaza dan taman bermain 
serta food court mini, dengan luas 
total lebih dari satu hektar.

Dalam kondisi aktual, progress 
pembangunan kawasan CitraLand 

Driyorejo CBD untuk infrastruktur 
meliputi jalan kawasan, saluran, 
jaringan air bersih, dan jaringan 
listrik telah selesai dikerjakan. 
Pembangunan ruko area utara dan 

selatan juga dibangun sesuai target 
dan beberapa unit ruko sudah mulai 
diserahterimakan. “Untuk progress 
pembangunan rumah tinggal sendiri 
sebagian besar sudah sesuai target 

dan serah terima. Per 30 Mei 2022 
sudah ada sekitar 62 rumah sudah 
serah terima dan 38 rumah sudah 
ditinggali oleh pemilik rumah,” ujar 
flo Florentia Tisila, General Manager 
CitraLand Driyorejo CBD.

Unit-unit rumah di CitraLand 
Driyorejo CBD saat ini ditawarkan 
dengan harga mulai dari Rp900 
Jutaan untuk Type Danette (27/75) 
dan harga tertinggi Type Albert 
dengan ukuran (116/128) seharga 
Rp2,415 miliar. 

Sejak diperkenalkan pada 2019 
lalu, kenaikan harga di CitraLand 

baru di kawasan Gresik Selatan ini 
dikembangkan di atas lahan seluas 
200 hektar. Untuk tahap pertama, akan 
dipasarkan sebanyak 370 unit berbagai 
tipe, mulai dari LT 60/LB 40 sampai 
tertinggi LT 162/LB 174. Sementara, 
harga yang dibanderol mulai dari 
Rp500 jutaan. 

Menyusul Ciputra Group, ada 
kawasan kota mandiri terpadu 

Grand Estate Marina (GEM) City 
yang dikembangkan oleh AKR Land 
di kawasan Manyar, Gresik. GEM 
City merupakan proyek perumahan 

berkonsep kota mandiri yang 

diluncurkan pada tahun 2015 dengan 
total pengembangan seluas 800 hektar 
dan terdiri dari 7 distrik serta akan 
dilengkapi dengan berbagai fasilitas 
komersial seperti hotel, apartemen, 
perkantoran, dan bangunan komersial 
lainnya. Lokasi GEM City sendiri 
terintegrasi langsung dengan kawasan 
pengembangan JIIPE (Java Integrated 
Industrial and Port Estate) seluas 3000 
hektar.

Pada pertengahan 2021, GEM 
City meluncurkan rumah tipe Millenial 
Home dengan luasan 28/60 di klaster 
Garnet Place. Rumah yang menyasar 
pekerja muda di sejumlah kawasan 
industri di Gresik ini ditawarkan 
dengan harga mulai dari Rp500 jutaan. 
Menyusul kesuksesan Millenial Home, 
masih di tahun yang sama GEM City 
kembali meluncurkan produk terbaru 
berupa tipe New Millenial Home dengan 
luasan 37/66 dan tipe Lodge House 
dengan luasan 34/66. Cluster Garnet 
Place merupakan bagian dari kawasan 
West Gate District GEM City.

Selain perumahan, GEM City 
saat ini juga telah mengembangkan 
kawasan pergudangan ELP (Eastgate 
Logistic Park). Dimana, delapan unit 
diantaranya telah selesai dibangun 
dan diserahterimakan. Sementara, 
46 unit lainnya sedang dalam proses 
pembangunan.**

CIPUTRA GROUP ADALAH 

SALAH SATU DEVELOPER 

YANG OPTIMIS AKAN 

POTENSI KAWASAN GRESIK 

MELALUI CITRALAND 

DRIYOREJO CBD.

Driyorejo CBD saat ini telah mencapai 
sekitar 20%. “Dalam waktu dekat kita 
juga akan kembali memasarkan type 
baru yaitu type Bruce dengan luas 
bangunan 131 m2 dan luas lahan 112 
m2 seharga Rp2,4  miliar,” tambah 
Andreas Yosianto, Marketing Manager 
CitraLand Driyorejo CBD.

Dalam waktu dekat Ciputra 
Group juga akan kembali meluncurkan 
kawasan hunian baru di Jalan Raya 
Kedamean, Gresik bertajuk Citraland 
City Kedamean. Mengusung tema 
Modern International Lifestyle, 
perumahan skala  kota yang digadang-
gadang akan menjadi pusat kota 
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BINAR mentari berpendar di 

Jalan besar Ijen, Kota Malang, pagi 
pertengahan Mei lalu. Sepotong jalanan 
nan rindang ini dipenuhi deretan rumah-
rumah bergaya kolonial dengan bentuk 
arsitektur beragam, mulai dari Art Deco, 
Renaisance sampai Baroqe.  

Bangunan - bangunan ini 
umumnya berbentuk rumah villa yang 
mengaplikasikan perpaduan atap perisai 
dan pelana dengan kemiringan sedikit 
curam. Rumah-rumah tinggal di jalan Ijen 
masuk pada kategori mewah dengan 

jalan utama kembarnya. 
Bisa dimaklumi, jika kawasan yang 

dirancang Herman Thomas Karsten 
ini dahulunya merupakan salah satu 
kompleks kediaman para petinggi 
pemerintahan Hindia Belanda di Malang.

Saking hitsnya Jalan Ijen dengan 
deretan rumah-rumah fenomenalnya 
tersebut, sampai-sampai menginspirasi 
pengembang Ciputra Group untuk 
mengadopsi kawasan serupa, namun 

dengan tampilan dan rancangan yang 
lebih modern serta berkelas.

Bertajuk CitraLand Puncak Tidar, 
proyek kolaborasi Ciputra Group dan 
Podo Joyo Masyhur (PJM) group ini 
sukses membawa rumah-rumah “Vila 
Ijen Boulevard” ke kawasan perbukitan 
Kalisongo yang terletak di bagian 
Barat Kota Malang. Di atas total lahan 
seluas 32 hektar,  untuk tahap pertama 
sedang dikembangkan sebanyak 167 
unit rumah berbagai tipe, 14 unit 
kavling serta 12 unit ruko di lahan 
seluas tujuh hektar, lengkap dengan 

“VILA  IJEN 
BOULEVARD”

SUKSES HADIRKAN

DI PUNCAK BUKIT MALANG

MENGUSUNG KONSEP “SERENITY 

AT THE HILL”, PERUMAHAN 

MIDDLE UP PALING KEKINIAN DI 

MALANG INI DIDESAIN SEBAGAI 

KAWASAN RESORT PREMIUM 

YANG MENGINTEGRASIKAN 

AREA RESIDENTIAL, KOMERSIAL, 

DAN BERBAGAI FASILITAS 

DALAM 

SATU KAWASAN 

DI KETINGGIAN 560 DPL.
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jalur boulevard utama ROW 
selebar 16 meter. 

Untuk rumah satu lantai, 
luas tanah yang ditawarkan 
mulai dari 105 m2 sampai 
dengan  135 m2 dan 
bangunan mulai dari 65 m2 
hingga 90 m2. Sementara, 
rumah dua lantai memiliki 
luas lahan mulai dari 135 m2 
sampai dengan 264 m2 serta 
bangunan mulai dari 168 m2 
hingga 274 m2. Adapun, harga yang 
dibanderol mulai dari Rp 1,2 miliar 
sampai tertinggi Rp 6,3 miliar. 

Tipologi fasad dari unit-unit 
rumah di CitraLand Puncak Tidar 
dirancang dengan permainan 

geometri garis vertical dan horizontal 
melalui elemen teralis dengan 
mengusung atap limas tropis. Untuk 
unit yang lebih besar tak  ketinggalan 
disematkan portico atau serambi 

dengan tiang yang terletak di depan 
rumah sekaligus berfungsi sebagai 
area carport. Ciputra Group menyebut 
konsep ini sebagai desain romantisme 

kontemporer.
“Market hunian middle up di 

Malang cukup unik karena sangat 
mengapresiasi arsitektur yang 

sophisticated dan tidak lekang oleh 

jaman seperti halnya konsep hunian 
kolonial yang saat ini masih banyak 
berdiri di kawasan Ijen, Malang,” ujar 
D Agung Krisprimandoyo, Direktur 
Ciputra Group kepada Properti 
Indonesia akhir Mei lalu.

Pria yang akrab disapa 
Pimo ini menuturkan, Ciputra 
Group selalu berupaya untuk 
menghadirkan sesuatu yang baru 

pada setiap rancangan proyek 

yang bakal diluncurkan ke market. 
Hal ini dikarenakan berdasarkan 
pengalaman pihaknya, produk brand 
new terbukti cukup mampu menarik 

pasar, tak terkecuali untuk proyek 
CitraLand Puncak Tidar. “Dengan 
konsep yang selalu baru, saat kita 
launching meski di masa pandemi 
langsung habis satu cluster,” jelas 
Pimo.

Untuk lebih meyakinkan 
pasar, paska penjualan perdana 
tahun lalu Ciputra Group langsung 
tancap gas. Sejumlah infrastruktur 
terus dikebut penyelesaiannya, 
termasuk pembangunan rumah 

contoh. Alhasil, sejak dipasarkan 
pada kuartal pertama tahun lalu, 
saat ini progress pembangunan  

CitraLand Puncak Tidar sudah mulai 

diserah terimakan secara bertahap 

dan bersiap untuk pengembangan 

tahap berikutnya. Pimo menambahkan, 
karena lahannya yang berkontur, proses 
pembangunan CitraLand Puncak Tidar 
memang memerlukan effort lebih 
ekstra dibanding lahan flat, terlebih di 
kala musim hujan. “Ini karena fondasi 
untuk rumah di perbukitan harus lebih 
kuat dan kokoh dibanding area datar,” 
tegasnya.

Tahap Kedua di semester dua

Sukses dengan penjualan perdana, 
CitraLand Puncak Tidar berencana akan 
kembali merilis tahapan selanjutnya. 
“Saat ini masih sedang dalam 
perencanaan, kalau tidak  ada halangan 
akan kita luncurkan di semester dua 
tahun ini,” ungkap Wilissanti Giwang 
Kencana, Marketing Manager CitraLand 
Puncak Tidar Malang.

Giwang mengatakan, posisi untuk 
pengembangan cluster berikutnya 
tersebut mulai naik ke atas atau 
lebih tinggi dari lokasi di tahapan 
sebelumnya. Sedangkan untuk konsep 
rancangan bangunan masih tetap 

sama meskipun dengan beberapa 

penambahan pembaruan. Misalnya 
saja, akan dipasarkan unit-unit rumah 
berukuran lebih kecil dengan jumlah 
terbatas.
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