
N O . 3 1 7   l   V O L . X X X   l   2 0 2 2data    informasi    referensi

40

BUDIARSA
SASTRAWINATA

32

DITEMPA CIPUTRA 
SEJAK MUDA 

KINI SPESIALIS 
PENGEMBANG 
SKALA KOTA

MANAGING DIRECTOR CIPUTRA GROUP

PROSPEKTIF 
MENJANJIKAN

KETUA !

TOP 32 
'BUSINESS 

HEROES' 
OF PROPERTI INDONESIA 

AWARD 2022

12

BUILDING 
BACK 

A STRONGER 
BUSINESS

TO
 ENSURING

PROPERTY INDUSTRY
VIABILITY

BELUM HABIS 
PILIHAN RUMAH

RP 1 MILIAR
DI WILAYAH JAKARTA

06

48

34

DAN 

PROPERTI MEDAN

l
l

ISSN    1693 - 7295

9   771693    729578

Jabodetabek Rp. 50.000,-
Luar Jabodetabek Rp. 55.000,-



Salam Hormat,

Di tengah banyak sekali keterbatasan, Properti Indonesia secara 

konsisten kembali menggelar ajang penghargaan tahunan Properti 

Indonesia Award. Dan, untuk tahun 2022 ini Properti Indonesia 

Award Kami dedikasikan kepada para pelaku usaha properti maupun 

stakeholders yang tidak hanya mampu survive di kala krisis namun 

juga melakukan recovery lebih cepat demi menunjang kebangkitan 

dan pulihnya sektor properti di tahun-tahun mendatang. 

Tak lupa pula kami ucapkan terimakasih kepada stakeholder 

serta para property leaders yang berkenan hadir serta atas segala 

dukungannya kepada Properti Indonesia selama ini. Semoga 

kolaborasi ini bisa terus berlanjut di masa-masa mendatang.

Pembaca sekalian, ancaman akan terjadinya resesi dunia 

tak terkecuali Indonesia pada tahun 2023 mendatang terus 

menguat beberapa waktu terakhir. Adapun, beberapa faktor yang 

melatarbelakangi krisis ini mulai dari konflik geopolitik yang terjadi 
antara Rusia dengan Ukraina yang berimbas pada konstelasi ekonomi 

dunia menjadi volatile, laju inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap US 
Dollar dan penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Pemerintah sendiri cukup optimis jika Indonesia mampu menghadapi 

ancaman krisis global yang bakal terjadi. Hal tersebut karena data 

tingkat konsumsi, produksi dan investasi terakhir masih cukup bagus 

dan menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih cukup kuat.

Lantas bagaimana dengan sektor properti? Sejumlah pelaku usaha di 

sektor ini sepakat jika bisnis properti masih dianggap sebagai pasar 

yang potensial dan kompetitif karena masih terjangkaunya harga 

properti dan pangsa pasar domestik yang cukup menjanjikan.l

Salam

Andhika Fajri

Chief Executive Officer
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Anugerah Properti Indonesia Award (PIA) 

tahun 2022 didedikasikan kepada para 

mereka yang tidak hanya berhasil survive 

di kala krisis namun juga berhasil recovery 

lebih cepat demi menunjang kebangkitan 

industri properti di Indonesia.

Entrepreneur kelahiran 10 Agustus 1955 

ini dikenal memiliki track record yang luas 

dengan pengalaman lebih dari 40 tahun 

di industri properti Indonesia. 

Ajang penganugerahan Properti 

Indonesia Award 2022 merupakan sebuah 

penghargaan yang dipersembahkan atas 

dedikasi dan kontribusi kepada para insan 

properti tanah air. 

Meski sempat terjadi pelambatan ekonomi secara nasional, 

perekonomian di Kota Medan tetap menggeliat, tak terkecuali bisnis 

properti yang tak hanya memenuhi sudut-sudut kota, namun juga 

mulai menyebar jauh ke kawasan penyangga. Pertumbuhan ekonomi 

sebesar 2,62 persen di tahun 2021 menjadi bukti comeback 

stronger-nya kota yang didapuk sebagai gerbang utama bagian barat 

Indonesia ini paska Covid-19.
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Ekspansi Ciputra Group ke Kota Medan melalui 

Citraland Gama City dengan konsep berbeda dan 

terencana baik secara tidak langsung turut menyentak 

atensi para pengembang lokal

Memasuki tahun 2022, bisnis di sektor properti 

menurut para pelaku usaha mulai menunjukkan 

hasil positif. Indikator perbaikan pada sektor 

properti sendiri sebenarnya sudah terlihat pada 

akhir tahun 2021, 

Salah satu sub sektor yang dilirik pengembang 

dalam lima tahun terakhir adalah apartemen. 

Gaya hidup praktis, sulitnya mencari lahan baru 

di tengah kota dan pergerakan harga yang terus 

melonjak adalah sederet fakta yang mensahihkan 

pertumbuhan apartemen.

48   property on SALE

52   TREND

Rp1 MILIAR
BELUM HABIS PILIHAN RUMAH

JAKARTADI WILAYAH

Hunian tapak dengan harga di atas Rp1 miliar atau menengah 

ke atas tercatat paling banyak dicari oleh konsumen dalam 

dua tahun terakhir, khususnya di kawasan Jakarta, Bogor, 

Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). 

Tahun 2022 merupakan sinyal positif bagi pemulihan 

berbagai macam sektor bisnis, termasuk sektor 

properti. Kembali bergulirnya seluruh aktifitas dengan 
kapasitas 100% di awal tahun 2022 memotivasi 

pelaku bisnis properti untuk meluncurkan proyek- 

proyek baru secara signifikan. Satu-satunya ancaman 
justru dampak dari resesi global.

52
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PT Summarecon Agung Tbk 

melalui unit usahanya Summarecon 

Serpong meluncurkan produk rumah 

tapak baru bertajuk Heron. Rumah 

2,5 lantai ini dipasarkan dengan 

harga perdana mulai dari Rp5,2 miliar 

sebanyak 71 unit pada 19 November 

2022. 

 “Heron hadir sebagai produk 

yang dipersiapkan dengan matang 

dan formula terbaik untuk menjadi 

akhir tahun bagi konsumen 

Summarecon Serpong. Diadopsi 

dari nama satu jenis burung yang 

mencerminkan karakter stabilitas, 

keberuntungan serta selalu unggul 

membuat kami memilih nama Heron,” 

ujar Executive Director Summarecon 

Serpong, Magdalena Juliati, dalam 

siaran pers, Kamis (10/11).

Lokasi Heron juga dekat dengan 

kawasan The Springs yang dilengkapi 

dengan area hijau dan fasilitas kota. 

Terdapat taman, danau, pedestrian, 

hingga jogging track di sepanjang 

kawasan. Heron merupakan tipe 

rumah 2,5 lantai dengan split level 

atau mezanin dalam desain arsitektur 

modern. Ide utama dari rumah ini 

yaitu menjamin ketersediaan bukaan-

bukaan dengan adanya skylight dan 

sirkulasi udara maksimal namun 

tetap mempertimbangkan layout atau 

denah optimal.l

PT Modernland Realty Tbk 

berencana luncurkan hunian baru 

di Kota Modern, Tangerang, yakni 

klaster Modern Waterfront Residence. 

Marketing & Sales Director Urban 

Development PT Modernland Realty 

Tbk, Kelvin O Lesmana mengatakan, 

rencana launching akan dilakukan 

pada akhir tahun 2022 mendatang.

“Kami tidak hanya membuat 

rumah, namun menciptakan rumah 

sempurna yang bisa meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat urban 

modern,” ujar Kelvin dalam siaran 

pers, Senin (7/11).

Klaster Modern Waterfront 

Residence dikembangkan di atas 

lahan seluas 1,6 hektar, yang 

mencakup private cluster dengan 

jumlah terbatas yakni 80 unit. 

Kemudian terdapat single gate cluster 

system yang dilengkapi CCTV, dan 

seluruh jaringan utilitas di bawah 

tanah (underground). Lokasi klaster 

juga berdekatan dengan fasilitas 

umum seperti rumah sakit, sekolah, 

lapangan golf, pusat kuliner, fasilitas 

jogging track, taman bermain anak 

dan BBQ garden.

Klaster hunian ini menyediakan 

dua tipe rumah, di antaranya 

Rumah Tipe Walnut/L5 dengan 

luas bangunan (LB) 88 m2 dan luas 

tanah (LT) 50 m2. Tipe ini memiliki 

fasad rumah dengan gaya minimalis 

kontemporer, tata ruang yang lapang, 

tersedia master bedroom dengan 

private bathroom, balkon service 

khusus cuci dan jemur, lantai dasar 

tanpa sekat ruangan, kamar mandi 

di setiap lantai, serta aplikasi jendela 

model vertikal yang memberikan 

pencahayaan optimal di seluruh 

ruangan.l

Perumahan skala kota (township) 

Gardens at Candi Sawangan yang 

dikembangkan PT Graha Perdana 

Indah kembali melanjutkan tahapan 

pengembangan terbaru dengan 

meluncurkan klaster Rivergate, Sabtu 

(29/10). Klaster kesembilan ini hadir 

dengan konsep Smart Eco Living serta 

didukung perangkat berteknologi 

smarthome system. Rivergate 

dibangun seluas 5 hektar dengan 

menawarkan empat tipe hunian 

meliputi; Alara, Ryola, Morgan, Irvine 

dan berbagai fasilitas penunjang 

dalam klaster.

Aditya Sutanto, President 

Director Gardens at Candi Sawang-

an menjelaskan, Klaster Rivergate 

menargetkan para pembeli rumah 

pertama dari kalangan milenial 

dan Generasi Z yang menginginkan 

tinggal di pemukiman asri berkonsep 

ramah lingkungan, modern dan 

lengkap dengan berbagai fasilitas 

penunjangnya.l

Synthesis Huis resmi menggelar 

grand opening ‘TENGAH People and 

Place Synthesis Huis’, tempat hangout 

baru di wilayah Cijantung, Jakarta 

Timur pada Jumat, 28 Oktober 2022. 

Kawasan wisata kuliner ini merupakan 

hasil kolaborasi Adhya Group dan 

Synthesis Huis, untuk mendukung 

UMKM dan pegiat kreatif. 

 Managing Director Synthesis 

Huis, Aldo Daniel mengatakan, ber-

operasinya Tengah di Synthesis Huis 

diharapkan menjadi salah satu pilihan 

destinasi wisata kuliner yang juga 

dijadikan sebagai alternaatif tempat 

hangout di Jakarta, khususnya wilayah 

Cijantung. “Bagi kami, ini merupakan 

satu-satunya destinasi kuliner dengan 

konsep kekinian yang kami hadirkan 

sebagai daya tarik bagi masyarakat 

yang ingin mengenal lebih dekat 

kawasan hunian Synthesis Huis,” ujar 

Aldo dalam sambutan grand opening 

Tengah, 

Jumat (28/10).l

rendezVOUS
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PT Damai Indah Golf 

meng-hadirkan kawasan golf 

entertainment (golftainment) 

bernama The Range, yang berlokasi 

di Damai Indah Golf, PIK Course. 

Yang menarik, jika Golf merupakan 

salah satu olahraga eksklusif yang 

hanya dimainkan oleh kalangan 

tertentu, namun di The Range, golf 

dapat dimainkan oleh siapapun 

dengan latar belakang berbeda. 

“The Range merupakan fasilitas 

driving range golf yang dilengkapi 

dengan teknologi terkini dari 

Inggris, dilengkapi dengan beraneka 

entertainment, retail dan restoran. 

Kami berharap tempat ini menjadi 

pilihan baru bagi siapa saja untuk 

dapat menikmati quality time 

dengan kegiatan-kegiatan positif 

yang menyenangkan,” ujar Budiarsa 

Sastrawinata, Direktur Utama PT 

Damai Indah Golf saat acara grand 

launching The Range, Minggu 

(23/10).

Lanjut Budiarsa, kehadiran   

The Range diharapkan dapat 

meramaikan pariwisata Indonesia, 

dimana tempat ini dapat menjadi 

salah satu destinasi wisata baru 

bagi wisatawan lokal maupun 

mancanegara. The Range juga 

berkolaborasi dengan Bank Mandiri 

dalam menjalankan beberapa 

program.l

Presiden Joko Widodo telah 

meresmikan dua jalan tol yakni 

Jalan Tol Cibitung-Cilincing dan Jalan 

Tol Serpong-Balaraja seksi 1 pada 

Selasa (20/9). Dalam sambutannya, 

Presiden menyampaikan kehadiran 

ruas Jalan Tol Cibitung-Cilincing 

sepanjang 27,2 kilometer (km) 

ini akan mempercepat mobilitas 

INDEX

DAMAI INDAH GOLF       
HADIRKAN THE RANGE 
DI PIK COURSE

barang, terutama dari kawasan-

kawasan industri di Bekasi bagian 

utara dan kawasan logistik di 

Karawang dan Bekasi. 

 “Diharapkan ini dapat 

memberikan pelayanan terhadap 

truk-truk kontainer barang-barang 

yang akan diekspor maupun 

barang-barang impor yang akan 

menuju ke kawasan industri ke 

kawasan logistik yang ada,” ujar 

Presiden Jokowi, dilansir dari 

laman setkab.go.id.

Jalan Tol Cibitung-Cilincing 

merupakan bagian dari Jakarta 

Outer Ring Road (JORR) 2. Secara 

keseluruhan, JORR 2 ditargetkan 

selesai pada akhir tahun 2023. 

Sementara itu, Jalan Tol Serpong-

Balaraja Seksi 1 sepanjang 5,1 

km merupakan bagian dari JORR 

3. Dengan adanya JORR 2 dan 

JORR 3 ini diharapkan dapat 

mengurangi tingkat kemacetan di 

DKI Jakarta.l

PRESIDEN JOKOWI        
RESMIKAN 2 JALAN TOL BARU
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properti, brokerage, perbankan serta 

industriawan yang menginspirasi 

dalam industri properti di Indonesia

Para penerima golden trophy 

Properti Indonesia Award yang 

diklasifikasikan dalam empat 
kategori, meliputi; Property 

Corporates, Property Projects, para 

Inspiring Figure dari industri properti 

serta Property Supporting Industries.

Untuk tahun ini, Properti 

Indonesia Award mengusung tema; 

“Building Back A Stronger Business 

to Ensuring Property Industry 

edia Properti Indonesia 

(MPI) Group-- penerbit 

Majalah Properti Indonesia 

dan portal berita propertiindonesia.id 

kembali menyelenggarakan malam 

penganugerahan Properti Indonesia 

Award (PIA) yang digelar di Ballroom, 

Sheraton Grand Jakarta Gandaria   

City Hotel, Rabu (7/9). 

Ajang penghargaan bergengsi 

yang telah memasuki tahun ke-9 

tersebut menetapkan sebanyak 32 

nominator yang berasal dari berbagai 

perusahaan developer, proyek 

Viability”. Tema ini sejalan dengan 

harapan masyarakat serta pelaku 

usaha di sektor properti agar 

industri ini mampu recovery dengan 

cepat dan kembali melesat paska 

dihantam “badai” COVID-19 dan isu 

resesi ekonomi global meski harus 

bekerja lebih keras dan beradaptasi 

dengan hal baru. Tidak saja hanya 

mengandalkan pemikiran kreatif dan 

inovatif semata namun juga pintar 

memanfaatkan strategi koneksi 

serta kolaborasi. Dengan demikian, 

industri strategis ini dapat terus 

bergerak dan bergulir kembali.

“Puji Syukur Kami panjatkan 

kepada Allah SWT, karena di tengah 

M

PARA TAMU UNDANGAN 

MALAM PENGANUGERAHAN 

PROPERTI INDONESIA 

AWARD (PIA) 2022.

PARA PENERIMA ANUGERAH 

PROPERTI INDONESIA AWARD (PIA) 

2022.

A N U G E R A H   P R O P E R T I   I N D O N E S I A   A W A R D   ( P I A )   T A H U N   2 0 2 2 
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krisis multidimensi yang melanda 

tanah air. Dimulai dari krisis moneter 

1998, krisis finansial 2008 hingga 
pandemi Covid-19. 

“Yang menarik, meski di 

tengah berbagai keterbatasan dan 

pembatasan, tak lantas membuat 

para pengembang ini menjadi gentar 

dan merunduk. Sebaliknya, tetap 

melakukan eskalasi pembangunan. 

Dan, hasilnya cukup menakjubkan, 

ada developer yang tetap mampu 

membukukan penjualan hingga 

triliunan rupiah bahkan jumlah asset 

mereka tetap tumbuh siginifikan,” 
tutur Andhika. 

Dirinya menambahkan, sesuai 

visi dan misi dari Properti Indonesia 

Award, selain sebagai bentuk 

apresiasi atas kinerja positif para 

developer melalui berbagai karya 

prestisius yang dikembangkan, ajang 

penghargaan ini juga ditujukan 

sebagai forum sosialisasi dan 

interaksi bagi para industriawan 

properti dan industri terkait, 

pejabat pemerintah, serta para 

pelaku industri terkemuka lainnya, 

sekaligus merupakan salah satu 

upaya eksposur perusahaan dan 

brand awareness bagi para calon 

customer potensial.

Metodologi penilaian

Koordinator Pelaksana Properti 

Indonesia Award 2022, Anditya 

P Leksana mengatakan, sama 

seperti tahun sebelumnya, Dewan 

juri Properti Indonesia Award 2022 

terdiri dari senior editor Properti 

Indonesia dan pengamat industri 

properti yang diketuai oleh Hendra 

Hartono, CEO PT Leads Property 

Services Indonesia dan sudah 

berkecimpung di bidang properti 

lebih dari 26 tahun. Adapun, untuk 

Perbankan dikoordinatori oleh 

Mimie Murniati, praktisi perbankan 

yang telah malang melintang di 

sejumlah bank papan atas nasional.

Para penerima penghargaan 

PIA 2022, sebelumnya, juga telah 

melalui proses penyeleksian yang 

panjang. Para kandidat sendiri 

berasal dari pusat data Properti 

Indonesia dan sejumlah kuesioner 

yang dikirim ke para pelaku industri 

properti sejak 1 Januari – 31 Juli  

2022.

Sejumlah data ini, kemudian 

dievaluasi pada periode 1 hingga 

31 Agustus 2022 oleh tim juri. 

Kriterianya mencakup Visi & Konsep, 

Gagasan & Inovasi, Kepeloporan, 

Business Performance, Reputasi, 

dan profesionalitas. “Setelah melalui 

berbagai proses, dewan juri akhirnya 

merumuskan empat kategori dan 

menetapkan 32 penerima trophy 

Properti Indonesia Award 2022,” 

jelas Adit.l

mainSTORY

PARA TAMU 

UNDANGAN MALAM 

PENGANUGERAHAN 

PROPERTI INDONESIA 

AWARD (PIA) 2022.

SAMBUTAN CHIEF 

EXECUTIVE OFFICER 

PROPERTI INDONESIA, 

ANDHIKA FAJRI.

banyak sekali keterbatasan, Properti 

Indonesia secara konsisten kembali 

menggelar ajang penghargaan 

tahunan Properti Indonesia Award. 

Dan untuk tahun 2022 ini Properti 

Indonesia Award Kami dedikasikan 

kepada para pelaku usaha properti 

maupun stakeholders yang tidak 

hanya mampu survive di kala krisis 

namun juga melakukan recovery 

lebih cepat dan melesat dengan 

tepat demi menunjang kebangkitan 

dan pulihnya sektor ini di tahun 

2022,” ujar Andhika Fajri, CEO 

Properti Indonesia.

Andhika menuturkan, di usianya 

yang hampir memasuki tiga dekade, 

Properti Indonesia sekali lagi menjadi 

saksi bagaimana tangguhnya 

para pelaku usaha properti di 

Indonesia untuk bertahan sekaligus 

menanggulangi gempuran berbagai 
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 MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN

 AIRLANGGA 
HARTARTO

Industri properti kian ber-

transformasi menjadi salah 

satu sektor tumpuan bagi 

perekonomian nasional dalam 

menyumbang multiplier effect baik 

dari sisi forward-linkage maupun 

backward-linkage bagi subsektor 

industri pendukung lainnya, mem-

pengaruhi perkembangan sektor 

keuangan, serta menyerap tenaga 

kerja secara signifikan. 
Peran penting dari sektor properti 

tersebut dibuktikan melalui kontribusi 

terhadap PDB pada Q2-2022 yang 

mencapai 9,14% untuk konstruksi 

dan 2,47% untuk real estate. Selain 

itu, pertumbuhan juga ditunjukkan 

oleh sektor properti pada Q2-2022 

dengan capaian yang melampaui level 

sebelum pandemi sebesar 2,16% 

(yoy) untuk real estate dan 1,02% 

(yoy) untuk konstruksi. Adapun angka 

pertumbuhan tersebut didukung 

adanya peningkatan Indeks Demand 

Properti Komersial pada Q2-2022  

yang sebesar 1,58% (yoy).

“Sektor real estate mengalami 

pertumbuhan penjualan positif 

sebesar 15,23% (yoy) pada Q2 yang 

didorong oleh membaiknya seluruh 

penjualan tipe rumah, terutama 

rumah tipe besar sebesar 29,86% 

(yoy), rumah tipe kecil dan menengah 

sebesar 14,44% (yoy) dan 12,25% 

(yoy),” ungkap Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga 

Hartarto saat menyampaikan keynote 

speech secara virtual dalam acara 

Properti Indonesia Award (PIA) 2022 

dengan tema “Pertumbuhan Ekonomi 

Meningkat, Bagaimana Peluang 

dan Tantangan Sektor Properti di 

Indonesia”, Rabu (7/09).

Dengan dampak signifikan 
tersebut, Pemerintah telah mem-

berikan dukungan melalui berbagai 

kebijakan seperti pemberian Loan to 

Value (LTV) dan Financing to Value 

(FTV) hingga paling tinggi 100% 

untuk kredit properti, bagi bank yang 

memenuhi persyaratan rasio Non 

Performing Loan/Non Performing 

Financing.

Selain itu, Pemerintah juga 

telah memberlakukan perpanjangan 

insentif PPN sebesar maksimal 50% 

untuk rumah atau unit dengan harga 

jual paling tinggi Rp2 miliar, dan 25% 

untuk rumah atau unit dengan harga 

jual di atas Rp2 miliar sampai Rp5 

miliar hingga September 2022.

Menko Airlangga juga me-

nyampaikan bahwa berbagai 

kebijakan yang telah diinisiasi 

Pemerintah tersebut perlu men-

dapatkan dukungan berbagai pihak 

melalui kolaborasi dan inovasi guna 

mengatasi berbagai tantangan mulai 

dari konflik geopolitik global, disrupsi 
rantai pasok, krisis energi, risiko 

stagflasi, normalisasi suku bunga 
negara maju, hingga perubahan iklim.

Menko Airlangga juga turut 

mengapresiasi penyelenggaraan 

Properti Indonesia Award sebagai 

bentuk penghargaan bagi pemikiran 

kreatif dan inovatif dalam upaya 

mendorong pertumbuhan industri 

properti di tengah masa pemulihan 

ekonomi, sehingga diharapkan dapat 

terus berlanjut dan melahirkan insan 

pengembang industri properti ke 

depannya. ”Dengan adanya PIA yang 

rutin diadakan setiap tahunnya, saya 

berharap dapat menjadi pemicu 

semangat para pengembang Indo-

nesia untuk terus berinovasi dan 

kreatif menghasilkan produk properti 

yang berkualitas, berkelanjutan, 

dan bertanggungjawab terhadap 

lingkungan dan sosial,” pungkas 

Menko Airlangga.l

INOVASI & 
KREATIVITAS

INDUSTRI 
PROPERTI

UNTUK HASIL-
KAN PRODUK 
BERKUALITAS, 
BERKELANJUT
AN DAN 
BERTANGGUNG 
JAWAB

I

mainSTORY

10   properti INDONESIA    SPECIAL EDITION 2022



jang penganugerahan Properti 

Indonesia Award 2022 merupakan 

sebuah penghargaan yang 

dipersembahkan atas dedikasi dan 

kontribusi kepada para insan properti tanah 

air. Mekanisme penjurian dimulai dengan 

pengumpulan materi yang diolah dari berbagai 

sumber, diantaranya pusat data Properti 

Indonesia dan pengisian kuesioner yang sejak 

beberapa bulan terakhir telah disebar kepada 

sejumlah pelaku industri properti terkait.

Properti Indonesia Award adalah salah 

satu produk layanan dari Properti Indonesia 

yang telah diluncurkan sejak Agustus 2013. 

Event annually ini merupakan sebuah apresiasi 

tertinggi kepada para Perusahaan, Produk, dan 

Property figure berdedikasi di bidangnya serta 
supporting industries. 

Sesuai visi dan misi dari Properti Indonesia 

Award, selain sebagai bentuk apresiasi atas 

kinerja positif para developer melalui berbagai 

karya prestisius yang dikembangkan, ajang 

penghargaan ini juga ditujukan sebagai 

forum sosialisasi dan interaksi bagi para 

industriawan properti dan industri terkait, 

pejabat pemerintah, serta para pelaku industri 

terkemuka lainnya, sekaligus merupakan salah 

satu upaya eksposur perusahaan dan brand 

awareness bagi para calon customer potensial.

Hendra Hartono, Ketua Dewan Juri Properti 

Indonesia Award 2022 menuturkan, seperti 

mekanisme proses penjurian di tahun-tahun 

sebelumnya, panitia Properti Indonesia Award 

telah mengirimkan questionnaire dalam kurun 

waktu 3-6 bulan sebelumnya kepada para 

pengembang dan pendukung bisnis properti, 

yang bersumber dari database Majalah 

Properti Indonesia. “Berdasarkan response 

yang diterima panitia, maka para dewan juri 

mendiskusikan dan memutuskan tipe award 

yang layak diberikan,” sebut Hendra.

 Director Paramount Land, M. Nawawi 

mengatakan, pihaknya berharap semoga 

penghargaan Properti Indonesia Award 2022 

yang diberikan kepada proyek Paramount Petals 

dapat menambah semangat Paramount Land 

untuk terus berkontribusi dan berinovasi dalam 

menghasilkan produk-produk hunian yang 

berkualitas, berkelanjutan, dan bertanggung 

jawab terhadap lingkungan dan sosial. 

Senada dengan Nawawi, D Agung 

Krisprimandoyo, Direktur Ciputra Group 

mengatakan CitraLand Puncak Tidar 

Malang akan terus berusaha meningkatkan 

pelayanan dan kualitas produk untuk menjaga 

kepercayaan konsumen terhadap Ciputra Group. 

CitraLand Puncak Tidar Malang malam itu 

dinobatkan sebagai The Well Concept Housing 

Development in Malang untuk Kategori Property 

Development, sub kategori Housing.l

“BUSINESS                 
HEROES”

TOP 32 PROPERTI
INDONESIA 
AWARD
2022

OF    

ANUGERAH 

PROPERTI 
INDONESIA 

AWARD 
(PIA) 

TAHUN 2022 
DI DEDIKASIKAN 

KEPADA PARA MEREKA 

YANG TIDAK HANYA 

BERHASIL SURVIVE....

A
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KPR BCA SEBAGAI 
TOP MORTGAGE LENDER 

(NON SUBSIDI) 
Hingga Semester 1 2022, Portofolio 

KPR BCA tercatat sebesar Rp 101,61 triliun 

atau tumbuh 8,5% dari periode yang sama 

tahun sebelumnya.

KPR BTN SEBAGAI 

TOP MORTGAGE 

LENDER SUBSIDI
BTN merupakan penguasa market share 

terbesar KPR Subsidi di Indonesia. Sampai 

dengan Maret 2022 BTN memegang 84,5% 

pangsa pasar sementara di segmen KPR 

Subsidi nasional.

KPR MANDIRI SEBAGAI THE 

CONSISTENT STATE OWNED BANK IN 

MORTGAGE MARKET
Kinerja KPR Bank Mandiri tetap melonjak di tengah tren 

perlambatan pertumbuhan KPR secara umum. Hingga Juni 

2022, Mandiri berhasil meningkatkan penyaluran KPR hingga 

tumbuh 7,4% dibanding tahun sebelumnya.

A N U G E R A H   P R O P E R T I   I N D O N E S I A   A W A R D   ( P I A )   T A H U N   2 0 2 2 
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PROPERTI INDONESIA 

Mengucapkan Selamat Kepada Para Penerima Anugerah 

PROPERTI INDONESIA AWARD KE-9 TAHUN 2022 
dan Menghaturkan Terimakasih yang Sebesar-besarnya kepada Para 

Sponsor, Tamu Undangan serta Pihak- pihak yang telah Berpartisipasi 

dalam Penyelenggaraan Properti Indonesia Award Tahun 2022. 

Sampai Bertemu kembali dalam Acara 

PROPERTI INDONESIA AWARD 2023.

Terima Kasih
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KPR BANK SYARIAH INDONESIA 
SEBAGAI THE COMMENDED SHARIA 

MORTGAGE BANK 

KPR BANK PANIN SEBAGAI 

THE AGRESSIVES BANK IN 

MORTGAGE SECONDARY MARKET 
Hingga Mei 2022, KPR Bank Panin tumbuh 

8,2 persen secara year-to-date (ytd). 
Selain Primary, berfokus pada pasar 

perumahan Secondary adalah strategi 
Bank Panin untuk mengkaselerasi 
pertumbuhan portofolio KPR nya. 

KPR BANK PERMATA SEBAGAI 

THE CONSISTENT BANK IN MORTGAGE 

PRODUCT AND PROCESS 
Sejak beberapa tahun terakhir, Permata Bank terus 

berkomitmen dalam meningkatkan penyaluran KPR. Pada 

kuartal 1 2022, penyaluran KPR Permata 

tumbuh sebesar 22,7%.

mainSTORY

Bank Syariah Indonesia secara konsisten 

menyalurkan KPR subsidi untuk MBR melalui 

pembiayaan syariah. Sepanjang semester 1 

2022, BSI telah menyalurkan hingga 3.220 unit 

KPR subsidi atau senilai Rp469 miliar.

KPR CIMB NIAGA SEBAGAI THE 

CONSISTENT BANK IN MORTGAGE 

MARKET PENETRATION
KPR CIMB NIAGA secara konsisten tumbuh dan 

menjadi bank dengan fitur terlengkap. Pada semester 

1 2022, CIMB Niaga berhasil meningkatkan penyaluran 

KPR hingga 5,5 persen dibanding tahun sebelumnya.
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KPR BTN SEBAGAI 

THE FAVORITE MORTGAGE FOR 

MILLENNIALS MARKET
Selain subsidi, BTN memiliki beragam skema KPR 

yang bisa dimanfaatkan para milenial untuk memiliki 
hunian. Jangka waktu kredit yang panjang dan uang 

muka 1% menjadi kunci sukses BTN dalam menggaet 
pasar anak muda.

Lebih dari 25 tahun bankir kelahiran 

4 Oktober 1968 ini telah berkarir di 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk. Seusia itu pula ekspertis dan 

pengalaman alumnus Intitut Teknologi 

Bandung ini dalam menguasai pasar 

mortgage di tanah air. Mulai dari Kasie 

sampai dengan Commercial Lending 

Division Head pernah dilakoni pria 

murah senyum ini. Rekam jejak 

yang panjang itu pula, pada 

akhirnya membawa Hirwandi 

Gafar pada pencapaian 

terbaiknya sebagai 

Direktur Consumer 

di PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) 

Tbk. dan sukses 

membawa  BTN 

sebagai penguasa KPR 

Subsidi terbesar di Indonesia 

dalam kurun beberapa tahun 

terakhir.

A N U G E R A H   P R O P E R T I   I N D O N E S I A   A W A R D   ( P I A )   T A H U N   2 0 2 2 

HIRWANDI GAFAR SEBAGAI 

THE INSPIRING LEADER OF MORTGAGE 

BANKING 2022
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Inilah apresiasi tertinggi pertama 

yang diberikan oleh Media 

Properti Indonesia kepada tokoh 

properti paling berpengaruh 

dan menginspirasi banyak 

pengembang muda maupun 

pelaku usaha properti lainnya. 

Sebagai entrepreneur, pemimpin 

kelahiran 10 Agustus 1955 ini 

dikenal memiliki track record yang 

luas dengan pengalaman lebih 

dari 40 tahun di industri properti.

Ia juga aktif terlibat dalam 

beberapa organisasi Real Estate 

baik tingkat nasional maupun 

level internasional. Salah 

satunya sebagai Presiden 

INTA, Asosiasi Pengembang 

Kota Baru internasional, 

periode 2007-2013. Dan, 

teranyar, beliau telah 

berhasil mengharumkan 

nama Indonesia di pentas 

dunia setelah berhasil 

terpilih sebagai FIABCI World 

President, organisasi properti 

terkemuka dan terbesar di 

dunia periode 2023-2024.

BUDIARSA 
SASTRAWINATA YANG 

DINOBATKAN SEBAGAI PROPERTI 

INDONESIA FIGURE OF THE YEAR

CENTURY 21 INDONESIA 

SEBAGAI THE FAVORITE 

BROKERAGE FIRM 
Century 21 Indonesia hadir sejak 1997 dan merupakan 

bagian dari Ciputra Group, saat ini didukung oleh lebih 

dari 7000 marketing associate dan tersebar melalui 

lebih dari 100 kantor di seluruh Indonesia.

mainSTORY

ERA INDONESIA SEBAGAI 

BROKERAGE FIRM OF THE YEAR
ERA INDONESIA merupakan pemegang tunggal master 

franchise ERA. Saat ini memiliki lebih dari 115 kantor 

Member Broker serta 4591 Marketing Associates aktif 

di kota-kota besar di Indonesia dan merupakan Master 

Franchise Real Estate pertama yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Juni 2021.
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SUMMARECON BOGOR SEBAGAI 

THE HIGHLY COMMENDED TOWNSHIP 

IN BOGOR
Salah satu langkah ekspansif yang dilakukan PT 

Summarecon Agung Tbk di masa pandemi adalah 

meluncurkan Summarecon Bogor. Proyek hunian 

dengan total lahan 500 hektar ini sukses membuku-

kan penjualan fantastis.

A N U G E R A H   P R O P E R T I   I N D O N E S I A   A W A R D   ( P I A )   T A H U N   2 0 2 2 

PARAMOUNT PETALS  

SEBAGAI THE PROSPECTIVE HOUSING 

DEVELOPMENT IN TANGERANG
Proyek duplikasi dari kawasan Paramount Land di 

Gading Serpong ini mengusung konsep compact city 

yang merangkum berbagai produk properti seluas 300 

hektar di wilayah Bitung, Tangerang.

CITRA GARDEN MALANG 

SEBAGAI THE HIGHLY COMMENDED 

HOUSING IN MALANG 
Dikembangkan sejak 2015, hunian dengan total 

pengembangan seluas 100 hektar ini sukses 

memasarkan dan membangun sekitar 700 rumah 

berikut berbagai fasilitas seperti EcoClub, EcoPark 

dan Modern Retail Store.

PT. TERATAI AGUNG KENCANA 

SEBAGAI THE PROSPECTIVE NEW COMER  

PROPERTY DEVELOPER IN BALI
Teratai Group sukses mengembangkan beberapa proyek 
hunian berkonsep villa di Bali dan langsung terserap habis (sold 
out) dalam waktu singkat meski di tengah pembatasan yang 
diakibatkan Covid-19. Meski baru berkecimpung di industri 
properti, Teratai Group cukup aktif dalam membidani kelahiran 
sejumlah portofolio terbarunya. Dalam 2 tahun, setidaknya 
empat proyek telah diluncurkan, yaitu Teratai Villas, Teratai 
Grand Village, The Promenade dan Royal Teratai.
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VASAKA CITY SEBAGAI 

THE PROMISING TOWNSHIP 

DEVELOPMENT IN BEKASI
Vasaka City merupakan pengembangan skala 

kota seluas  640 ha berkonsep Oasis Urban 

Development di wilayah Bekasi Utara yang 

dikembangkan oleh Waskita Modern Realti, 

perusahaan kolaborasi lansiran PT Waskita 

Karya Realty dan PT Modernland Realty Tbk.

Kawasan hunian dengan fasilitas terlengkap ini 

dirancang dengan mengkhususkan diri pada hunian 

berbasis TOD. Dikembangkan sejak 2015, Citra Maja 

Raya sukses memasarkan dan membangun lebih 

dari 18.500 unit rumah dan komersial.

CITRA MAJA RAYA 
SEBAGAI THE HIGHLY COM-

MENDED TOWNSHIP IN BANTEN

MILLENIUM CITY SEBAGAI 

THE PROMISING TOWNSHIP DEVELOP-

MENT IN BANTEN
Millennium City dirancang sebagai kawasan kota terintegrasi 

yang menggabungkan cluster perumahan premium dan area 

komersial di atas total lahan seluas 1388 hektar.

GARDENS AT CANDI SAWANGAN 
SEBAGAI THE INNOVATIVE ECO HOUSING 

CONCEPT IN DEPOK
Gardens at Candi Sawangan merupakan pengembangan 

kota mandiri pertama persembahan Candigolf Group seluas 

250 hektar di Depok. Kawasan ini menghadirkan hunian 

bernuansa asri dan modern dengan konsep sustainable 

development.
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JABABEKA RESIDENCE 

SEBAGAI THE WELL CONCEPT 

INTEGRATED TOWNSHIP 
Kawasan hunian modern dengan perencanaan tata kota 
yang komprehensif ini menjadi satu-satunya kawasan 
yang di dukung sejumlah infrastruktur modern 
terlengkap. Mulai dari tiga akses pintu tol, LRT, MRT, 
Commuter Line, Feeder Bus, hingga Highspeed Train.

KOTA PODOMORO 

TENJO SEBAGAI THE PROSPEC-

TIVE HOUSING DEVELOPMENT 

IN BOGOR
Kawasan skala kota berwawasan lingkungan 
dengan total lahan seluas 650 hektar ini  
memiliki konsep area yang unik dengan 
“Green Belt” yang menghubungkan setiap 
bagian di dalam kawasan.

AKR GRAND ESTATE MARINA 
CITY SEBAGAI THE PROMISING 

TOWNSHIP DEVELOPMENT 

IN GRESIK
GEM City merupakan proyek perumahan 

berkonsep kota mandiri dengan total 

pengembangan seluas 800 hektar yang 

terintegrasi langsung dengan kawasan industri 

JIIPE seluas 3000 hektar di wilayah Gresik.

GRAND ISLAND @PAKUWON CITY 

SEBAGAI THE RECOGNIZED PREMIUM 

HOUSING CONCEPT IN  SURABAYA 
Grand Island adalah cluster eksklusif terbaru di kawasan 

perumahan Pakuwon City Surabaya. Setiap hunian dirancang 

dengan efisiensi  tata letak untuk mengoptimalkan 

kenyamanan dan kemewahan.
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ANGGAPATI RESIDENCE 

SEBAGAI THE RECOGNIZED PREMIUM 

HOUSING CONCEPT IN BANDUNG
Anggapati Residence merupakan hunian dua lantai 

yang mengusung konsep breathable frontage-house 

dengan arsitektur modern tropis yang didesain

 secara inklusif bagi para penghuninya.

TERATAI VILLAS SEBAGAI 

THE PROMISING VILLA 

DEVELOPMENT IN BALI
Teratai Villas menghadirkan villa premium di 

Canggu  yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas 

resort termewah. Setiap unit juga dilengkap dengan 

Private Pool dan Study Room.

THE ESSENCE @
YARRA SEBAGAI THE 

INNOVATIVE HOUSING 

CONCEPT IN EAST JAKARTA
The Essence @Yarra berada di dalam 

klaster Yarra yang merupakan klaster 

keempat di kawasan River Garden, 

Jakarta Garden City. 

CITRALAND PUNCAK TIDAR 

MALANG SEBAGAI THE WELL CONCEPT 

HOUSING DEVELOPMENT IN MALANG
Proyek kolaborasi Ciputra Group dan Podo Joyo Masyhur 
(PJM) group ini sukses membawa rumah-rumah bernuansa 
“Vila Ijen Boulevard” ke kawasan perbukitan Kalisongo yang 
terletak di bagian Barat Kota Malang.
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THE GREEN HILL 
RESIDENCE SEBAGAI 

THE PROSPECTIVE HOUSING 

DEVELOPMENT IN BOGOR
The Green Hill Residence dikembangkan di atas 

total lahan seluas 11,2 hektar. Hunian ini berlokasi 

di area tengah kota Bogor dengan suasana 

pedesaan serta diapit aliran sungai.

SAMESTA MAHATA TANJUNG 

BARAT SEBAGAI THE PROSPECTIVE 

TOD CONDO IN SOUTH JAKARTA
Samesta Mahata Tanjung Barat merupakan apartemen 

yang dikembangkan oleh Perumnas dengan konsep 

TOD yang berlokasi di jantung kota Jakarta Selatan.

LRT CITY CIBUBUR SEBAGAI 

THE PROSPECTIVE TOD CONDO 

IN DEPOK
LRT City Cibubur dikembangkan oleh PT Adhi 

Commuter Properti dan mengusung konsep TOD 

yang terintegrasi dengan compact and mixed use 

area serta berbagai fasilitas publik.

MODERN CIKANDE INDUSTRIAL 
ESTATE SEBAGAI THE HIGHLY 

COMMENDED INDUSTRIAL 

PARK IN BANTEN
Kawasan industri ModernCikande merupakan salah satu 

kawasan industri terbesar di barat Jakarta. Dari total lahan 

3.175 hektar, luas lahan yang telah dikembangkan mencapai 

40% dengan sisa landbank sekitar 1500-an hektar.

ONE21 App memberikan berbagai 

kemudahan untuk para Marketing 

Associates, mulai dari hal networking 

sesama agent Century 21 yang 

dapat memperluas jangkauan setiap 

agent, listing management, hingga 

mempersingkat service speed yang juga 

berpengaruh pada customer experience. 

Mengenai Customer Experience 

tersebut, Daniel Handojo, selaku 

Executive Director Century 21 Indonesia, 

mengatakan bahwa meningkatkan 

Customer Experience menjadi fokus dari 

Century 21 karena tingkat kepentingan-

nya dalam suatu transaksi. Dengan 

meningkatkan Customer Experience, 

Century 21 Indonesia menjadi partner 

pilihan first-time home buyers dan para 

investor dalam melakukan transaksi    

jual-beli properti.

Setiap Marketing Associate Century 

21 juga diperlengkapi dengan training dan 

coaching berstandar Internasional yang 

membentuk setiap MA sehingga memiliki 

Spirit of Service Excellence dalam 

menjalankan profesinya sehari-hari. 

Berkat performa Century 21 

BUAH DARI 
INOVASI, 
CENTURY 21 
INDONESIA 
MENJADI 

Indonesia yang terus konsisten maju 

dan menjadi yang terbaik dalam segala 

aspek transaksi properti, mulai dari 

salesmanship, training dan upgrading 

para marketing associate, hingga 

inovasi dalam teknologi, Century 21 

Indonesia dianugerahi penghargaan 

oleh Properti Indonesia Awards 

sebagai “The Favorite Brokerage 
Firm”. Pencapaian ini tentunya tidak 

terlepas dari dukungan ribuan marketing 

Associates dari kantor-kantor cabang 

yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Century 21 membuka kesempat-

an bagi semua orang dari berbagai 

latar belakang untuk menjadi bagian 

dari industri yang tidak ada matinya 

dengan bergabung sebagai Marketing 

Associate, peluang ini mendapatkan 

sambutan yang baik, sepanjang tahun 

2022, Century 21 menjadi pilihan 700 

agent baru untuk berkarir. Century 21 

juga membuka peluang untuk para 

entrepreneur yang ingin maju dan besar 

bersama di industri properti dengan 

membuka kantor Franchise Century 21 

di seluruh Indonesia.** 

CENTURY 21 

INDONESIA menjadi 

Real Estate Agency 

terdepan dalam kemajuan 

transformasi digital 

dengan peluncuran 

ONE21 App, aplikasi 

unggulan karya Century 

21 Indonesia yang 

menjadi salah satu 

penggerak digitalisasi 

bisnis properti, sekaligus 

memperlengkapi setiap 

Marketing Associate 

Century 21 Indonesia 

dengan advantage yang 

tidak dimiliki oleh agent 

property lain. 

REAL ESTATE 
AGENCY 
FAVORIT

I N F O R I A L

   properti INDONESIA    SPECIAL EDITION 2022    25



umah selalu menjadi tempat 
hidup ternyaman bagi semua 
orang. Tak heran jika muncul 

ungkapan “Home is where the heart 
is”. Ungkapan tersebut bermakna 
ke manapun kita pergi, rumah dan 
keluarga akan selalu menjadi tempat 
ternyaman di mana kita merasakan 
kasih sayang yang paling mendalam.

Kehadiran rumah bukan hanya 
sebagai tempat berlindung dari cuaca 
ekstrim, serangan binatang buas atau 
hanya sebuah tempat beristirahat 
setelah seharian beraktivitas. Tapi, 
juga tempat berkumpulnya sebuah 
kehangatan dan rasa cinta kasih 
bersama. Fungsi rumah inilah yang 
menginspirasi hadirnya cluster terbaru 
di Citra Maja Raya, New Canggu 
di mana cluster ini menjadi sebuah 
hunian idaman untuk tumbuhnya 
cinta kasih bersama keluarga tercinta.

Desain Modern
Cluster New Canggu 

menawarkan hunian berdesain 
modern tropis. Perpaduan 

material batu alam dan unsur kayu 
pada fasad bangunan membuat rumah 
di Cluster New Canggu terasa hangat 
dan nyaman.

Konsep high ceiling setinggi 
4 meter menambah kesan lapang 
serta membuat udara dalam rumah 
bersirkulasi dengan maksimal. Tentu-
nya, sirkulasi udara yang maksimal ini 
bisa menunjang kenyamanan Anda 
berkumpul bersama keluarga, serta baik 
untuk kesehatan tubuh, khususnya 
sistem pernapasan.

Terdapat 2 tipe rumah dari Cluster 
New Canggu. Type G (5x12) dengan 
luas bangunan 33 meter persegi. Type 
H (6x12 atau 6x17) dengan luas 
bangunan 40 meter persegi. Semua 
tipe rumah dilengkapi dengan 2 
kamar tidur dan 1 kamar mandi, serta 
memiliki spesifikasi bangunan terbaik 
di kelasnya, mulai dari rangka atap 

baja ringan, genteng beton flat, plafon 
gipsum, dan lainnya.

Lokasi Strategis 
New Canggu merupakan cluster 

berkonsep ramah lingkungan dan berada 
di jantung kota Citra Maja Raya dan 
salah satu cluster yang memiliki jalan 
boulevard di dalam cluster. Lokasinya 
sangat strategis, bersebelahan dengan 
Sekolah Mutiara Bangsa 7 dan hanya 3 
menit menuju CBD Citra Maja Raya.

Tak hanya itu, Cluster New Canggu 
juga dikelilingi fasilitas pendukung skala 
kota lainnya, seperti EcoClub, waterpark, 
Masjid Al-Ikhlas, mini market, dan 
masih banyak lagi. Tersedia shuttle gratis 
menuju Stasiun KRL Maja, sehingga 
Anda bisa dengan mudah bepergian 
menggunakan moda transportasi kereta 
commuterline. 

Keunggulan lainnya dari cluster 
ini adalah sistem keamanannya yang 
menerapkan one gate system with 24 
hours security system. Cluster New 
Canggu juga dilengkapi children 
playground, lampu penerangan jalan 
menggunakan LED, serta kualitas jalan 
cor beton.

Promo Cicilan Menarik
Hunian di Cluster New Canggu 

bisa dimiliki hanya dengan cicilan 
Rp1,5 juta per bulan serta free biaya 
AJB, BPHTB*, dan biaya KPR* (s & 
k berlaku). Terdapat promo menarik 
khusus launching, cukup bayar Rp 2 juta 
sudah bisa langsung akad. 

Tunggu apa lagi? Segera kunjungi 
rumah contoh New Canggu di Kantor 
Pemasaran Citra Maja Raya buka setiap 
hari pukul 09.00-17.00.**

SIAPA BILANG KELUARGA MUDA SULIT DAPAT RUMAH IMPIAN 

GARA-GARA HARGANYA MAHAL? CITRA MAJA RAYA  

MENGHADIRKAN HUNIAN MODERN YANG PAS KELUARGA MUDA - 

BERLOKASI STRATEGIS DI SEBELAH SEKOLAH UNGGULAN YANG 

BISA DIMILIKI HANYA DENGAN CICILAN RP1,5 JUTA. 

RUMAH IDAMAN BERSAMA KELUARGA

I N F O R I A L
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Kawasan township Jakarta 

Garden City (JGC) dalam 

kondisi aktual terus mengalami 

pertumbuhan yang sangat 

progresif. Hal ini tercermin dari 

intensifikasi pembangunan 
berbagai produk properti, baik 

hunian maupun komersial 

berikut fasilitas lainnya yang 

terus berlanjut hingga kini, tak 

tinggi. Hal tersebut dikarenakan 

kawasan perumahan seluas 370 

hektar ini diapit berbagai area 

komersial dan industri serta 

dikelilingi berbagai aksesibilitas 

yang mudah dijangkau sehingga 

berdampak pada besarnya 

minat masyarakat untuk memiliki 

hunian di sini.

Melihat tingginya permintaan 

hunian di kawasan ini, lantas 

memotivasi JGC untuk kembali 

meluncurkan (launching) produk 

hunian terbaru bertajuk The 

Essence @Yarra pertengahan 

September lalu. Acara ini turut 

dihadiri para calon konsumen 

yang terlihat begitu antusias 

untuk mengetahui lebih jauh 

mengenai berbagai keunggulan 

yang ditawarkan cluster The 

Essence @Yarra.

Kelvin O Lesmana, Marketing 

& Sales Director Urban Develop-

ment PT Modernland Realty Tbk. 

menuturkan, diluncurkannya 

cluster The Essence @Yarra 

karena Modernland Realty 

melihat masih tingginya minat 

masyarakat  untuk memiliki 

rumah tapak (landed house) yang 

berlokasi di dalam kota Jakarta, 

khususnya di township JGC. 

“Cluster The Essence @

Yarra dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan konsumen 

saat ini yakni memiliki desain 

yang unik dan mengadopsi 

konsep yang sedang digemari 

oleh kebanyakan masyarakat 

masa kini, yakni kekinian 

dengan mengedepankan 

konsep hunian maksimal 

bagi kebutuhan ruang untuk 

DI KOTA JAKARTA

 HUNIAN KEKINIAN
           KENYAMANAN

MAKSIMAL
DENGAN

EssenceThe

Yarra

terkecuali di kala pandemi. 

Sebut saja pusat perbelanjaan, 

pasar modern, area komersial, 

sekolah, sampai dengan pusat 

kuliner saat ini telah terintegrasi 

langsung dalam satu kawasan.  

Tak hanya pertumbuhan 

berbagai produk properti, JGC 

juga merupakan kawasan 

kota dengan nilai investasi 

I N F O R I A L

Rumah contoh The Essence @ Yarra Jakarta Garden City

seluruh anggota keluarga,” tutur 

Kelvin.

The Essence @Yarra 

berada di dalam cluster Yarra 

yang merupakan cluster 

keempat di kawasan River 

Garden didalam Jakarta Garden 

City. Cluster Yarra sendiri 

dibangun di atas lahan seluas 

6,7 Ha. Terinspirasi dari nama 

sungai yang membelah pusat 

kota Melbourne, Australia. 

Cluster Yarra menyuguhkan 

rumah dengan konsep minimalis 

dan modern, dengan taman-

taman yang indah yang menjadi 

ikon dari perumahan Jakarta 

Garden City. Cluster Yarra 

dilengkapi dengan gerbang 

yang megah dan modern, 

taman, Clubhouse dilengkapi 

dengan kolam renang, fitness 
center serta ruang serba guna 

sehingga terasa nyaman untuk 

aktifitas warga.
Sebanyak 74 unit rumah 

akan dibangun di cluster The 

Essence @Yarra. Terdiri atas 

beberapa tipe rumah, antara lain 

tipe L5 (Standard) dan tipe L5 (+ 

Attic) dengan ukuran luas (LT) 

75 m2 (LB) 74 m2 hingga 95 

m2, tipe L6 (Standard) dan tipe 

L6 (+Attic) dengan ukuran luas 

(LT) 90 m2 (LB) 87 m2 hingga 

112 m2 serta L8 (Standard) dan 

tipe L8 (+Attic) dengan ukuran 

luas (LT) 120 m2 (LB) 132 m2 

hingga 165 m2. 

Semua rumah yang akan 

dibangun terdiri dari 2 lantai 

dengan opsi bisa menjadi 3 lan-

tai dengan harga jual ditawarkan 

mulai Rp1,6 miliaran selama 

periode pra launching. Dan se-

bagai bentuk reward terhadap 

para pembeli yang membeli 

secara awal masa tahap pra 

launching, The Essence @

Yarra memberikan promo berupa  

cukup dengan membayar Rp20 

juta dapat rumah 3 lantai dengan 

angsuran sebesar Rp12 jutaan. 

Tentunya dengan syarat dan 

ketentuan yang berlaku. 

Menurut Kelvin, dengan 

promo subsidi DP tersebut 

diyakini sangat mempermudah 

calon pembeli dalam memiliki 

hunian, karena cukup mem-

bayar tanda jadi saja, proses 

KPR bisa langsung dilakukan 

cukup dengan menyiapkan 

biaya-biaya akad kredit saja. 

“Saat ini rumah contoh 

(show unit) Type L6 & L8 yang 

berlokasi bersebelahan dengan 

New Sales Gallery Jakarta 

Garden City juga sudah jadi  

sehingga akan mempermudah 

konsumen untuk melihat 

secara langsung keunggulan-

keunggulan baik aspek desain, 

interior maupun fungsi-fungsi 

ruangan yang ditawarkan di 

cluster The Essence @Yarra,” 

tutup Kelvin.v

Sales Gallery Jakarta Garden City

Antusiasme calon pembeli rumah The Essence @ Yarra



Ketika memilih hunian di Malang, 

hal pertama yang diharapkan 

pembeli adalah pengalaman 

tinggal di lingkungan resort yang 

hijau, asri, tenang dan yang paling 

penting adalah mendapat view 

pegunungan. Semua hal tersebut 

dihadirkan di CitraGarden Malang, 

pengembangan Ciputra Group di 

Malang Timur.

Keunikan CitraGarden Malang 

adalah hunian berkelas premium 

dengan konsep Urban Resort yang 

menggabungkan nuansa keindahan 

alam dengan inovasi terkini, serta 

tata ruang yang eksklusif. Hanya 

10 menit dari exit tol Malang, 

penghuni mendapat view terbaik 

dengan latar belakang gunung 

Kawi, Arjuno dan Panderman 

sekaligus juga bentangan skyline 
kota Malang. Keunggulan lokasi ini 

tidak bisa ditemui di properti lain, 

yaitu suasana resort yang tenang 

dan sehat di salah satu titik tertinggi, 

namun masih berada di area Kota 

Malang. 

Dikembangkan di lahan seluas 

100 Hektar oleh Ciputra Group di 

Kotamadya Malang, area ini sudah 

dilengkapi dengan commercial area, 

EcoClub dan EcoPark. Ini adalah 

fasilitas publik yang terdiri dari 

infinity pool berukuran semi olympic, 
waterpark feature kiddy pool, fitness 
center, aerobic area, outdoor fitness, 
children playground, amphitheater dan 

jogging track. 

Beragam pilihan tipe yang 

ditawarkan CitraGarden Malang 

memenuhi segala keperluan, 

ditawarkan mulai harga Rp 656 juta 

hingga Rp 3 milyar untuk pilihan 1 

hingga 2 lantai. Bahkan baru saja 

diluncurkan tipe terbaru Avenue 

Homes, dengan keunggulan lokasi di 

boulevard utama lingkungan (ROW 

24) dan memiliki opsi private pool. 

Memilikinya menjadi makin mudah 

dengan promo launching, yaitu subsidi 

DP KPR atau potongan langsung 

senilai hingga Rp 500 jutaan. 

Rumah contoh telah tersedia di 

lokasi, silahkan hubungi kami untuk 

kunjungan dan informasi lebih lanjut 

tentang CitraGarden Malang di 0341-

7500 888 atau WA Chat langsung 

08191 7500 888.**

H UN IAN  TERBAIK 

PERSEMBAH AN  

CIPUTRA GRO UP 

D I MALAN G



Naluri bisnis Budiarsa pun 

tergerak. Seketika ia teringat pada 

pembicaraan rutin yang pernah 

dilakukannya bersama Ir. Ciputra 

tentang impian untuk menemukan 

lahan potensial guna dikembangkan 

sebagai kota baru yang lebih besar 

dan mandiri. Dan, bagi Budiarsa, 

lahan tersebut sangatlah potensial 

dan prospektif. Karenanya seraya 

mengamati lahan, lulusan Teknik Sipil 

dari  Plymouth University, Inggris ini 

juga berusaha mencari tahu informasi 

siapa pemilik lahan dengan harapan 

dapat dikembangkan secara masif di 

kemudian hari.

Setelah lama mencari, sebuah 

papan rapuh yang terpancang di 

pinggir lahan akhirnya menjadi 

jawaban atas rasa penasarannya 

siang itu. Perkebunan seluas hampir 

1000 hektar tersebut ternyata dimiliki 

oleh PT Supra Veritas, anak usaha 

dari Sinar Mas Grup.

Dalam buku biografi Ciputra: 
The Entrepreneur – Passion Of 

My Life, sang Begawan properti 

menggambarkan bagaimana 

peran penting seorang Budiarsa 

Sastrawinata dalam memantik 

lahirnya proyek besar dengan  mene-

mukan lahan “emas” yang menjadi 

cikal bakal lahirnya Kota BSD. 

Sebab, berkat kejelian Budiarsa 

lah lahan perkebunan itu akhirnya 

disepakati untuk dikembangkan 

sebagai kota mandiri baru oleh para 

pemegang saham kala itu yakni 

Metropolitan Group, Jaya Group, Salim 

Group dan Sinar Mas  Group dengan 

membentuk PT Bumi Serpong Damai 

pada 16 Januari 1984.

“Mulai tahun 1984 Budiarsa 

akhirnya fokus menangani BSD. 

Dalam dua tahun kemudian Budiarsa 

dipercaya menjadi General Manager 

hingga menempati jenjang Direktur. 

Dan seiring berjalannya waktu ia 

dipercaya sebagai Presiden Direktur di 

tahun 1993,” ujar Ciputra. 

Ciputra bisa dibilang merupakan 

mentor sekaligus sosok yang 

mengenalkan Budiarsa pada industri 

properti di Indonesia.  Dimulai pada 

tahun 1981, Budiarsa mengawali 

kiprahnya di proyek Bintaro Jaya dan 

Citra Garden. Tugas yang diembannya 

tidak ringan, karena harus memberes-

kan pembebasan tanah seraya ikut 

membantu pengembangan Bintaro 

seluas 1000 hektar. 

“Setiap hari Budiarsa berkeliling 

ENTREPRENEUR 

KELAHIRAN 10 AGUSTUS 1955 

INI DIKENAL MEMILIKI TRACK 

RECORD YANG LUAS DENGAN 

PENGALAMAN 
LEBIH DARI 40 TAHUN 

DI INDUSTRI PROPERTI INDONESIA. 

BAHKAN TAK BANYAK 

YANG TAHU JIKA DI USIA YANG 

CUKUP MUDA IA TELAH TURUT SERTA 

DALAM MEMBIDANI SEJUMLAH 

PROYEK TOWNSHIP 

TERBAIK 
DI INDONESIA–SPESIALISASI YANG 

BELAKANGAN DITAHBISKAN 

PADANYA; PENGEMBANG 

SPESIALIS ‘INTEGRATED 

TOWNSHIP 

DEVELOPMENT’.

PAGI MENJELANG siang di suatu 

pertengahan tahun 1983. Budiarsa 

Sastrawinata dengan perlahan 

mengendarai sepeda motornya. 

Di separuh perjalanan dari Bintaro 

menuju Tangerang, anak muda 28 

tahun ini tiba-tiba memperlambat laju 

motornya. Seketika, pandangannya 

tertegun pada hamparan lahan 

perkebunan yang sangat luas namun 

justru terlihat terbengkalai.

Budiarsa Sastrawinata bersama International Board Member FIABCI dari seluruh penjuru 

dunia saat menghadiri 72nd Fiabci World Real Estate Congress 2022 di Paris, Prancis.

DITEMPA CIPUTRA SEJAK MUDA, 

KINI SPESIALIS PENGEMBANG SKALA KOTA

BUDIARSA SASTRAWINATA, MANAGING DIRECTOR CIPUTRA GROUP

FIGUR
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dengan motornya sekujur Bintaro 

dan sekitarnya untuk melancarkan 

pembebasan tanah. Ia bekerja ulet dan 

pantang menyerah. Pekerjaan ini tidak 

mudah dan melelahkan, namun ia 

tabah dan pantang menyerah,” kenang 

Ciputra dalam bukunya.

Berpuluh tahun kemudian, 

Budiarsa yang kini menjabat sebagai 

Managing Director Ciputra Group, 

dikenal sebagai pengembang 

spesialis proyek-proyek skala besar 

dengan konsep integrated township 

development. Sejumlah proyek besar 

di Ciputra Group lahir dari tangan 

dinginnya. Sebut saja, CitraRaya 

Tangerang, CitraGarden City, Citra Maja 

Raya hingga Citra Sentul Raya. 

Menurut Budiarsa, meski 

pengembangan tersebut yang utama, 

namun tidak menutup kemungkinan 

bagi pihaknya untuk melakukan 

pengembangan proyek skala kecil atau 

integrated residential development 

serta pengembangan kawasan terpadu 

atau mixed use development. Hal ini 

mengingat kondisi dan ketersediaan 

lahan khususnya di pusat-pusat kota 

yang semakin terbatas.

Adapun, untuk lokasi 

pengembangan, selain di Jabodetabek 

juga di beberapa daerah seperti 

Batam, Samarinda, Jambi, Palembang, 

Pontianak dan Malang. “Disamping 

pengembangan proyek-proyek baru, 

kami juga terus mengembangkan 

beberapa proyek existing yang telah 

diperkenalkan sejak beberapa tahun 

terakhir. Pengembangan ini tentunya 

tak terlepas dengan melihat optimisme 

industri properti yang ada di beberapa 

kota tersebut,” ujar Budiarsa kepada 

Properti Indonesia awal November lalu.

Lantas apa strategi yang harus 

dilakukan perusahaan developer 

agar dapat terus dipercaya pasar? 

“Sebagai pengembang, tentu bekal 

utama adalah terus menjaga reputasi 

perusahaan. Kedua, pola yang kita 

lakukan harus bersifat dinamis dalam 

artian perencanaan konsep-konsep 

pengembangan yang kita lakukan harus 

berorientasi kepada pasar yang tentunya 

disesuaikan dengan lokasi-lokasi dimana 

proyek tersebut akan dikembangkan. 

Setelah konsep terencana dengan baik, 

langkah berikutnya tentu harus diimbangi 

dengan kualitas,” jelasnya.

**

Budiarsa Sastrawinata adalah sosok 

entrepreneur yang dikenal supel dan 

memiliki pergaulan luas. Dedikasinya 

yang tinggi dalam mengomandoi Ciputra 

Group, berhasil membawa perusahaan 

pengembang ini tetap tetap mampu 

mempertahankan kinerja penjualan 

dengan baik, bahkan berhasil meraih 

pangsa pasar yang signifikan untuk 
beberapa proyeknya, termasuk di masa-

masa sulit seperti pandemi Covid-19.

 “Salah satu kunci keberhasilan 

Ciputra Group di masa pandemi adalah 

karena kita menerapkan pendekatan 

yang adaptif dan inovatif berdasarkan 

nilai-nilai budaya Ciputra Group yang 

sudah ditanamkan Pak Ciputra yaitu IPE, 

singkatan dari Integritas, Profesionalisme 

dan Entrepreneurship,”ungkapnya.

Dirinya mengatakan, adaptasi 

yang dilakukan Ciputra Group tidak saja 

dilakukan pada aktifitas operasional 
perusahaan namun juga berusaha 

memahami apa yang menjadi 

kebutuhan konsumen di tengah 

berbagai keterbatasan. Sebagai contoh, 

sebutnya. Di masa pandemi, kita terus 

mengoptimalkan penggunaan teknologi 

dan informasi digital yang dapat 

memudahkan berbagai model interaksi 

konsumen. “Di awal pandemi harus kita 

akui memang cukup berat bagi banyak 

perusahaan untuk bergerak, termasuk 

di Ciputra Group. Namun seiring 

berjalannya waktu, keterbatasan 

itu menjadi langkah kita untuk 

lebih kreatif dan adaptif. Terbukti, 

pencapaian kinerja di tahun 2021 

bahkan lebih tinggi dari tahun 2019 

atau sebelum pandemi,” ungkap 

suami dari Rina Ciputra ini.

Sebagai developer, sosok 

Budiarsa juga dikenal aktif terlibat 

dalam beberapa organisasi Real 

Estate baik tingkat nasional 

maupun level internasional. 

Salah satunya pernah menjabat 

sebagai Presiden INTA, Asosiasi 

Pengembang Kota Baru internasional, 

periode 2007-2013. Dan, teranyar, 

beliau telah mengharumkan nama 

Indonesia di pentas dunia karena 

berhasil terpilih dalam FIABCI World 

President Elect 2022-2023, organisasi 

properti terkemuka dan terbesar di 

dunia. Budiarsa resmi menjabat sebagai 

FIABCI World President ke-58 untuk 

periode 2023-2024 menggantikan 

Susan Greenfield dari USA. “Salah 
satu keuntungan yang diharapkan 

dari keikutsertaan di FIABCI adalah 

kita jadi banyak tahu dan mempelajari 

banyak proyek-proyek terbaik di dunia 

untuk selanjutnya kita adopsi. Seperti 

diketahui, anggota FIABCI tidak hanya 

terdiri dari perusahaan developer 

namun juga konsultan-konsultan terbaik 

dunia. Inilah yang kita harapkan dapat 

dilakukan oleh para pengembang 

Indonesia yaitu melakukan best 

practise sharing dan juga memperluas 

networking mereka,” harap Budiarsa 

optimis.l



KETIKA Properti Indonesia menyusuri 

Kota Medan sekitar lima tahun yang lalu, 

geliat bisnis properti di kota ini sudah 

berkembang signifkan. Proyek-proyek baru 

terus bermunculan yang menandakan 

kota ini tumbuh pesat sebagai kota utama 

di Indonesia bagian Barat. Dan di tahun 

2022, kondisi tersebut tidak berubah, 

bahkan kelas dan jenis properti yang 

dikembangkan semakin beragam. Sekedar 

menyebut, apartemen, hotel, perkantoran 

dan pu-sat perbelanjaan, menyusul 

perumahan-perumahan kelas menengah 

dan menengah atas yang menjadi prima-

dona di kalangan pengembang. 

Pada awal tahun 2019, geliat bisnis 

properti di Kota Medan sebetulnya sempat 

merunduk dihantam Covid-19. Namun, 

seiring berjalannya waktu ditambah ber-

bagai kebijakan stimulus dari pemerintah 

membuat bisnis padat modal ini kembali 

bergairah. Salah satu indikatornya adalah 

bertumbuh-nya kontribusi lapangan usaha 

konstruksi sebesar 4,76 persen dalam 

struktur per-ekonomian kota Medan. Padahal 

bila ditilik setahun sebelumnya sektor ini 

anjlok hingga minus 5,22 persen.

Meski belum seatraktif kota-kota besar 

seperti Jakarta dan Surabaya, terdapat 

beberapa faktor yang membuat industri 

properti di Medan terus menggeliat, antara 

lain, bermunculannya kelas menengah 

baru akibat dampak pertumbuhan ekonomi 

khususnya di sektor komoditas primer dan 

pertambangan, harga properti yang lebih 

murah dibanding kota-kota utama di Jawa 

serta berkembangnya strategi baru dari 

perbankan sebagai penyedia kredit.  

Yang menarik, transformasi kelas 

menengah di Medan yang sudah sejak 

puluhan tahun memilih untuk tinggal di ruko 

dan kini memilih tinggal di rumah tapak 

turut mendongkrak penjualan rumah di Kota 

Medan. Hal ini tak terlepas dari pandemi 

Covid-19 yang mau tidak mau ikut merubah 

gaya hidup masyarakat untuk tinggal di 

lingkungan perumahan yang lebih sehat. 

Jadilah Medan kini sebagai salah satu ceruk 

MESKI TERJADI PE-

LAMBATAN EKONOMI SECARA 

NASIONAL, PEREKONOMIAN 

DI KOTA MEDAN TETAP 
MENGGELIAT, TAK 

TERKECUALI BISNIS 
PROPERTI YANG TAK 

HANYA MEMENUHI SUDUT-

SUDUT KOTA, NAMUN JUGA 

MULAI MENYEBAR JAUH KE 

KAWASAN PENYANGGA. 

PERTUMBUHAN EKONOMI YANG 

MENGALAMI PENINGKATAN 

SEBESAR 2,62 PERSEN 
DI TAHUN 2021 MENJADI 

BUKTI COMEBACK 
STRONGER-NYA KOTA YANG 

DIDAPUK SEBAGAI SALAH 

SATU GERBANG UTAMA BARAT 

INDONESIA INI PASKA COVID-19.

liputan daerah MEDAN

        PROSPEKTIF

 MENJANJIKAN KETUA!DAN 

      PROPERTI

MEDAN,
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pasar properti yang sangat menggiurkan 

di wilayah Sumatera. 

Tak hanya itu, investasi pro-perti di 

Kota Medan dan kawasan sekitarnya 

juga semakin bertumbuh seiring 

beroperasinya dua ruas jalan tol di 

Provinsi Sumatera Utara (Sumut), yaitu 

ruas tol Medan-Kualanamu-Tebing 

Tinggi dan ruas tol Medan-Binjai. Sebab, 

keberadaan ruas tol ini menjadi sangat 

penting dalam mendukung lalu lintas 

masyarakat dari Medan ke kawasan 

sekitar maupun sebaliknya. Kondisi 

tersebut juga membuat harga rumah 

garapan pengembang-pengembang lokal 

turut terkerek hingga 100 persen. 

Kota Medan memiliki areal seluas 

26.510 hektar yang secara administratif 

dibagi atas 21 kecamatan dan total 

jumlah penduduk lebih dari tiga juta jiwa. 

Ditilik dari penyebarannya, perumahan 

kelas menengah masih ber-epicentrum 

di wilayah Medan kota, meski produk 

yang ditawarkan juga cukup terbatas, 

salah satunya di sepanjang kawasan 

menuju Polonia. Tipikalnya pun hampir 

seragam, mengusung konsep modern 

dengan luas lahan tidak terlalu besar. 

Bergeser ke arah utara atau ke 

arah Belawan, saat ini properti yang 

berkembang masih didominasi oleh 

pergudangan dan industri. Untuk hunian 

rumah umumnya dipasarkan dengan 

harga kisaran Rp300 – Rp400 jutaan. 

Salah satu wilayah yang bersinar 

di Medan adalah kawasan hunian yang 

dekat dengan Bandara Kualanamu. 

Rumah dengan rentang harga Rp400 

jutaan menjadi primadona baru di sini. 

Diikuti wilayah industri seperti Tanjung 

Morawa dan sekitarnya. Bergeser ke 

selatan beberapa perumahan mewah 

dengan masa pengembangan lebih dari 

10 tahun juga masih cukup eksis di sini. 

Rata-rata menawarkan landscaping yang 

cukup baik dengan lahan berkontur.

Saat ini hunian dengan harga 

Rp500 jutaan sampai dengan Rp1 

miliar adalah pasar yang paling gemuk 

di Kota Medan. Pengembangannya 

tersebar mulai dari kawasan Setiabudi, 

Polonia, Johor, Helvetia hingga Medan 

Sunggal. Sebut saja perumahan River 

Valley Residence, Vienna Botanical Living 

dan Citraland Helvetia Medan. Vienna 

Botanical Living dikembangkan oleh PT 

Greenland Garden Realty di atas lahan 

seluas 19 hektar di Jalan Djamin Ginting. 

Tipe yang dipasarkan mulai dari rentang 

5 x 12,5 m2, sampai 8 x 12,5 m2. 

Sedangkan harga yang dibanderol mulai 

dari Rp600 jutaan.

Citraland Helvetia adalah salah satu 

hunian yang cukup membetot perhatian. 

Proyek kerjasama antara Ciputra KPSN 

dengan PTPN 2 seluas 6,8 hektar ini 

merangkum sebanyak 236 unit rumah, 

23 kavling serta 42 unit ruko. Penjualan 

yang dilakukan melalui event NUP (Nomor 

Urut Pembelian) pada 29 Nov 2021 lalu 

berhasil terserap 100%.

Menyusul berikutnya adalah hunian 

dengan range harga Rp1 – Rp2 miliar 

serta Rp3 miliar ke atas. Pasokannya 

tersebar di perumahan Mega Belibis 

Mansion, Milala Mas Medan, CitraLand 

Gama City, De Casa Villa serta  Givency 

One adalah diantaranya. Mega Belibis 

Mansion lansiran PT Mega Global Mas 

dikembangkan di kawasan Sunggal. Tipe 

yang ditawarkan mulai dari tipe 132 m2/

LT 96 m2 sampai dengan tipe LB 208 

m2/LT 144 m2. Sementara, harga yang 

dibanderol di atas Rp1 miliar.

Sedangkan Givency One merupa-

kan proyek garapan Wiraland seluas 50 

hektar di Jalan Gaperta Ujung, Medan. 

Givency One kini bersiap meluncurkan 

tahapan ke 4, menyusul kesuksesan 

3 tahapan sebelumnya. Produk yang 

ditawarkan tipe 2 lantai dengan ukuran 

7x12 m2 seharga Rp1,4 miliar sampai 

tipe 3,5 lantai seharga Rp4,5 miliar. 

Selain hunian, pengembangan 

apartemen bisa dibilang cukup masif di 

Kota Medan. Dalam satu dekade terakhir, 

misalnya, lebih dari 12 apartemen 

telah berdiri di Kota Medan setelah 

dipelopori Cambridge Condominium 

di tahun 2005 silam. Konsep yang 

ditawarkan pun beragam, mulai dari low 

cost kondominium yang menyasar para 

mahasiswa daerah dan pekerja, sampai 

dengan kelas premium dengan target 

eksekutif muda mapan Kota Medan.

Ketua DPD AREBI Sumatera Utara, 

Leo Mulijono menuturkan dalam tiga 

tahun terakhir, khususnya di masa 

pandemi bisnis properti di Medan 

sempat mengalami ujian yang berat. 

Namun, seiring berjalannya waktu 

berbagai hambatan tersebut berangsur-

angsur pulih. “Selain pandemi Covid-19 

yang mulai terkendali, berbagai kebijakan 

insentif yang digulirkan pemerintah 

seperti PPN DTP menjadi stimulus 

terhadap penjualan properti yang sempat 

tertekan,” ujar Leo kepada Properti 

Indonesia, awal Oktober lalu.

Dirinya mengatakan, layaknya 

tipikal kota besar, penyebaran hunian 

baru saat ini lebih banyak dikembangkan 

di wilayah pinggiran Kota Medan. “Lahan 

di tengah kota saat ini sangat terbatas. 

Harga yang dipasarkan juga sudah 

sangat tinggi. Kalaupun ada harganya 

juga sudah relatif tinggi,” sebutnya.

Leo menambahkan, potensi 

investasi properti di Kota Medan sangat 

prospektif dengan kenaikan rata-rata 

per tahun antara 20% sampai dengan 

30%. “ Potensi kenaikan bisa bertambah 

jika hunian tersebut dikembangkan oleh 

developer nasional,” tutur Leo.l

Leo Mulijono 
Ketua DPD AREBI 
Sumatera Utara, 
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MERUPAKAN KAWASAN 

SUPERBLOK 

EKSKLUSIF 

YANG DIKEMBANGKAN 

OLEH AGUNG 

PODOMORO 

LAND DI KOTA 

MEDAN. 

CITY DELI-MEDAN

SEBAGAI kawasan one stop living, working, 

shopping dan traveling terbesar di Kota Medan, 

Podomoro City Deli Medan yang menyasar 

konsumen kelas menengah dan menengah 

atas ini terdiri dari 7 tower residensial, gedung 

perkantoran serta pusat perbelanjaan Mal Delipark 

DI ATAS LAHAN SELUAS 5,2 HEKTAR, KAWASAN PODOMORO CITY DELI MEDAN 

MERANGKUM SEBANYAK TUJUH TOWER RESIDENSIAL PREMIUM, PUSAT PERBELANJAAN 

TERBESAR DAN TERMEGAH DI KOTA MEDAN SERTA SATU SMART OFFICE TOWER 

BERSTATUS GRADE A. LABEL INI TIDAK HANYA MENAHBISKANNYA SEBAGAI SATU-SATUNYA 

SUPERBLOK TERMEWAH PERTAMA DI MEDAN, NAMUN JUGA DI PULAU SUMATERA.

I N F O R I A L

berikut area luar ruangnya bernama Rivapark 

dengan aneka pepohonan eksotis dan area 

bermain anak yang dikelilingi oleh resto dan 

cafe-cafe ternama. Podomoro City Deli Medan dirancang oleh DP architects -- firma arsitektur 
internasional ternama yang juga merancang 

ICON KOTA MEDAN
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Bandara Internasional Kualanamu.

Assistant Vice President 

Podomoro City Deli Medan, Yenti 

Lokat menuturkan, kawasan hunian 

terintegrasi Podomoro City Deli 

Medan mengusung konsep yang 

sama persis dengan Podomoro 

City Jakarta, -- salah satu portofolio 

milik Agung Podomoro Land yang 

menoreh sukses besar di Jakarta dan 

hingga kini masih menjadi rujukan 

bagi kaum urban serta milenial 

Jakarta.  “Kesuksesan konsep 

Podomoro City Jakarta kita copy 

paste ke lokasi titik nolnya Medan 

yaitu di Jalan Putri Hijau, Kota 

Medan. Kawasan ini bisa diibaratkan 

sebagai ‘Bundaran HI’ nya Jakarta, 

dan saat ini tidak ada lahan lain 

seluas 5,2 hektar yang berlokasi di 

jantung Kota Medan,” jelas Yenti.  

Menurut Yenti, pengembangan 

kawasan Podomoro City Deli 

Medan sudah disiapkan sejak awal 

sebagai one stop living superblok 

karena melihat tren dan gaya hidup 

masyarakat Kota Medan yang mulai 

bertransformasi untuk tinggal di 

highrise building seperti apartemen 

maupun kondominium. Hal ini 

dikarenakan tinggal di apartemen 

menawarkan lebih banyak fasilitas 

yang bisa dimanfaatkan, harga 

lebih terjangkau, lokasi di tengah 

kota, sistem keamanan yang lebih 

baik, kenyamanan maksimal serta 

nama pengembang yang sudah 

berpengalaman dalam membangun 

superblok di Indonesia. 

Sebanyak tiga tower apartemen 

yaitu Tower Liberty, Lincoln dan 

Lexington di kawasan Podomoro 

City Medan sudah sold out. Semen-

tara, dua tower kondominium 

lainnya yaitu Tribeca Condominium 

Northern dan Tribeca Southern juga 

sudah terserap lebih dari 85 persen. 

Kondominium ini merupakan satu-

satunya high rise building di Kota 

Medan yang dilengkapi dengan 

private lift. “Setiap tower di Podomoro 

City Deli Medan dilengkapi dengan 

berbagai fasilitas untuk memanjakan 

penghuninya, jadi tidak digabungkan. Itu 

kelebih-an yang customer lihat karena 

ada banyak pilihan. Kalau mau yang size 

besar dan private kami menawarkan 

Tribeca Condominium karena lebih 

privat dan ada private lift. Meski begitu, 

kami juga tetap mengakomodir unit-unit 

apartemen dengan tujuannya investasi, 

keluarga kecil, atau ekse-kutif muda 

yang ingin tinggal di Podomoro City 

Medan,” jelasnya.

 
Victory, Most Premium Tower    
in Medan

Podomoro City Deli Medan 

menghimpun dua tower premium 

meliputi Empire dan Victory. Kedua-

nya berlokasi di area Rivapark yaitu 

outdoor area yang dilengkapi dengan 

taman terbuka maupun indoor.  Empire 

Tower dilengkapi berbagai fasilitas 

premium seperti infinity swimming pool 
yang menawarkan pemandangan kota 

Medan, fasilitas outdoor dan indoor, 

fasilitas anak, tempat parkir khusus 

yang luas dan akses langsung ke mall 

terbesar di Medan, Delipark. Apartemen 

ini menawarkan beberapa type unit 

kamar, meliputi Type 1+1 BR dengan 

dimensi 59,01 m2 dan 62,74 m2, Type 

2+1 BR dengan ukuran 87,16 m2 serta 

3+1 BR dengan dimensi 107,84 m2. Saat 

ini penjualan Empire tower juga sudah 

terserap sebanyak 85 persen. 

Satu-satunya tower apartemen 

terbaru adalah Victory Tower yang 

baru saja di launching pertengahan 

tahun ini. Victory Tower merupakan 

apartemen premium terakhir dari tujuh 

tower yang ada di Podomoro City Deli 

Medan. “Untuk apartemen terbaru ini 

animonya luar biasa karena fasilitas 

yang dihadirkan di Victory Tower jauh 

lebih bagus dan lengkap, tidak sekedar 

swimming pool, kids pool, fitness center 

atau playground yang ada di apartemen 

pada umumnya, tetapi juga di tower ini 

terdapat luxury lounge, function room, 

YANG SUKSES MENJADI 

LANDMARK BARU KOTA MEDAN 

Marina Bay Singapore, Dubai Mall 

dan Esplanade - Theatres on the Bay, 

Singapura. 

Untuk menara residensial, 

Podomoro City Deli terdiri dari tiga 

tower apartemen di atas Shopping Mall 

Delipark, dua tower kondominium, 

dan dua tower apartemen premium 

dan gedung perkantoran modern. 

Perkantoran ini merupakan satu-

satunya gedung perkantoran mewah 

yang menawarkan sistem kepemilikan  

strata title di Kota Medan. Semua fungsi 

bangunan, baik residensial maupun 

gedung perkantoran terintegrasi 

langsung dengan Mal DeliPark yang 

merupakan pusat perbelanjaan modern 

terbesar di Kota Medan.

Superblok Podomoro City Deli 

Medan berlokasi garis persilangan 

antara jalan Putri Hijau dan Guru 

Patimpus yang merupakan arteri utama 

di pusat kota Medan. Selain pusat 

bisnis, kawasan ini juga dikelilingi oleh 

lapangan Merdeka, Bank Indonesia, 

Kantor Pos Besar Kota Medan, kantor 

pemerintahan, balai kota, hotel bintang 

5 Grand Aston dan JW Marriot, serta 

stasiun Railink yang merupakan moda 

transportasi kereta cepat menuju 

ONE STOP
LIVING CENTER
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CITY DELI-MEDAN

I N F O R I A L

karaoke room, movie theater, bowling 

alley, billiards, darts, yoga studio, kids 
corner dan sauna, karena itu tower 

terakhir kami. Tentunya kita akan 

memberikan yang terbaik untuk 

kawasan ini,” imbuh Yenti. 

Victory Tower menyuguhkan 

interior mewah bernuansa Art Deco 

New York yang didesain oleh Avalon 

Collective Singapore. Selain fasilitas 

bintang 5, Victory Tower memiliki 

fasilitas standar berupa parkir yang 

luas khusus penghuninya, security 

24 jam, cctv, access card khusus 

penghuni, serta akses langsung 

menuju Delipark Mall.

Apartemen ini menawarkan 

beberapa tipe seperti studio, 1 BR, 2 

BR, serta masterpiece-nya 3 BR dual 

keys seperti konsep di Singapura. 

Dual keys ini memiliki luas 107,69 

m2 dengan memiliki dua unit kamar 

di dalamnya, yakni 1 bedroom dan 

2 bedroom. Unit tersebut dapat 

digunakan bagi keluarga atau 

teman yang menginap atau stay. 
Victory Tower memiliki total 378 

unit dengan harga perdana untuk 

tipe Studio mulai Rp900 juta. Adapun 

pembeli apartemen ini tidak hanya 

dari Kota Medan saja, tetapi ada yang 

dari Jakarta, sekitar Kota Medan, dan 

repeat buyer untuk disewakan. 

Menurut Yenti, setiap tower 

apartemen maupun kondominium di 

kawasan Podomoro City Deli Medan 

memiliki fasilitas tersendiri.  Sebagai 

contoh, untuk apartemen di atas 

mall memiliki fasilitas seperti kolam 

renang, gym, tempat bermain anak, 

dan BBQ area. Untuk kondominium 

juga memiliki fasilitas sendiri seperti 

kolam renang, gym, sauna, dan 

tennis court. Begitu juga di Empire 

dan Victoria Tower, terdapat kolam 

renang, gym, dan jogging track. Tak 

hanya itu, tower ini juga dilengkapi 

fasilitas bowling alley, yang notabene 

pertama kali ada di Kota Medan dan 

hanya bisa dinikmati oleh penghuni 

Victory Tower.

Smart building Grade A 
pertama 

Sebagai pusat bisnis baru di 

Kota Medan, gedung perkantoran 

Podomoro City Deli Medan mengu-

sung konsep gedung perkantoran 

cerdas (smart building) dan tercatat 

sebagai perkantoran pertama di 

Medan. Konsep ini diadopsi dari 

office tower APL yang berada di 

Jakarta. Gedung ini dilengkapi 

dengan teknologi akses terintegrasi 

dengan pengenalan wajah, akses 

ponsel, akses lift terintegrasi dan lift 

berkecepatan tingi yang ditujukan 

untuk high zone dan low zone dengan 

masing-masing zona terdapat 8 lift. 

Dengan demikian, dalam satu gedung 

perkantoran ini akan memiliki 16 lift. 

Gedung perkantoran Grade A 

ini dibangun dengan ketinggian 32 

lantai, dimana per meter perseginya 

dipasarkan dengan harga mulai 

dari Rp30 jutaan atau sekitar Rp3 

miliaran per office space. Setiap 

lantainya memiliki luas 2000-an m2. 

Yenti menambahkan, per-

usahaan-perusahaan yang menjadi 

tenant di gedung perkantoran Podo-

moro City Deli Medan umumnya 

berasal dari perusahaan kelapa sawit 

yang membutuhkan representatif 

office di Kota Medan. Ada juga 

perusahaan IT, perbankan, notaris, 

perusahaan pembiayaan, asuransi, 

perdagangan umum, perusahaan 

periklanan, klinik kecantikan, dan 

lain-lain. “Nantinya selain pakai 

access card, bisa juga menggunakan 

face recognition seperti di Singapura 

dan beberapa kantor baru di Jakarta,” 

ungkap Yenti. 

Lanjut Yenti, untuk apartemen 

Victory secara fasad sudah siap semua 

tinggal finishing. Sementara gedung 

perkantoran sudah siap digunakan. 

Pada gedung perkantoran ini juga 

terdapat sky garden di lantai 8 yang 

dapat digunakan untuk bersantai 

sambil menikmati pemandangan kota.

Dari segi okupansi sendiri, 

apartemen dan kondominium di 

Podomoro City Deli Medan sudah 

banyak ditempati. Animo pembeli 

sangat luar biasa, terbukti pembeli 

kita tidak hanya berasal dari kota 

Medan dan sekitarnya, tapi seluruh 

provinsi dari Sabang hingga Merauke. 

Tidak heran bila Podomoro City 

Deli Medan dijuluki ICON kota 

Medan saat ini. “Melihat berbagai 

fasilitas yang tersedia dan besarnya 

animo masyarakat untuk tinggal di 

Podomoro City Deli Medan, membuat 

kawasan superblok premium ini tidak 

hanya cocok dijadikan hunian favorit 

namun juga menjadi sarana investasi 

properti potensial di Kota Medan,” 

tutur Yenti optimis.** 

Yenti Lokat Assistant Vice President 

Podomoro City Deli Medan
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Beberapa developer yang ditemui 

Properti Indonesia mengaku jika 

penjualan mereka sepanjang tahun 

2021 tumbuh positif bahkan ada yang 

mencetak sejarah tertinggi dibanding 

sebelum pandemi. Salah satunya 

Wiraland Property Group. 

Pengembang lokal Medan yang 

juga sempat merambah pasar properti 

di wilayah Jabodetabek tersebut 

berhasil mencatat rekor penjualan 

tertinggi di internal perusahaan untuk 

proyek Givency One yang berlokasi di 

Jalan Gaperta Ujung, Medan justru di 

kala pandemi. “Untuk proyek Givency 

One tahap 3 penjualannya itu cepat 

sekali justru di masa pandemi,” ujar 

CEO Wiraland Property Group Michael 

Wirawan kepada Properti Indonesia 

akhir September lalu.

MEMASUKI TAHUN 2022, 
BISNIS DI SEKTOR 

PROPERTI MENURUT 

PARA PELAKU USAHA MULAI 

MENUNJUKKAN HASIL 

POSITIF. INDIKATOR 

PERBAIKAN PADA SEKTOR 

PROPERTI SENDIRI SEBENARNYA 

SUDAH TERLIHAT PADA AKHIR 

TAHUN 2021, MESKIPUN HARAPAN 

UNTUK DAPAT KEMBALI KE 

KONDISI NORMAL MASIH 

MEMBUTUHKAN WAKTU. KONDISI 

YANG SAMA JUGA BERLAKU 

UNTUK KOTA MEDAN. 

BERSEMI
PANDEMI

TETAP

DIMASA

HARGA MILIARAN

    BERTUMBUH                 

              DIBURU

TERUS

RUMAH-RUMAH

liputan daerah MEDAN

DAN BANYAK 

Michael Wirawan,
CEO Wiraland
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Dirinya memaparkan, kesukses-

an tersebut tak lepas dari peran 

pemerintah yang menggulirkan 

berbagai kebijakan insentif kepada 

konsumen properti mulai dari 

PPN DTP, suku bunga rendah dan 

beberapa kemudahan lainnya. 

“Selain itu Wiraland juga cukup 

memahami bahwa pandemi telah 

merubah cara pandang konsumen 

dalam membeli properti. Salah 

satunya, mereka tak lagi menerima 

developer yang hanya menjual brosur 

karena sebagian besar pembeli 

adalah end user yang butuh rumah 

untuk ditempati sesegera mungkin,” 

ungkap Wirawan.

Hal inilah yang membuat 

rumah-rumah lansiran Wiraland 

terus dikebut pembangunannya agar 

bisa diserahterimakan dalam waktu 

singkat. Menurut Wirawan, yang 

harus disadari, paska tax amnesty 

hampir sebagian besar pembeli 

adalah end user, berbeda dengan 

sebelum tax amnesty dimana hampir 

90% adalah investor. “End user saat 

ini mencari rumah dengan target 

serah terima rata-rata 6 bulan sampai 

1 tahun,” tuturnya.

Givency One saat ini sudah 

memasuki tahapan pengembangan 

ketiga, dimana sebanyak 538 unit 

rumah telah dipasarkan. Tipe yang 

ditawarkan diantaranya rumah 2 

lantai dengan ukuran 7x12 m2 se-

harga Rp1,4 miliar sampai tertinggi 

rumah 3,5 lantai dengan rentang 11 x 

22 m2 seharga Rp4,5 miliar. 

Pengembang lain yang berhasil 

menekuk market Kota Medan di 

masa pandemi adalah PT Victor Jaya 

Raya melalui proyek Royal Sumatera. 

Dikembangkan sejak 2007 lalu, 

kawasan hunian seluas 300 hektar 

yang berlokasi di Jl. Jamin Ginting, 

Medan Tuntungan ini dikenal sebagai 

kawasan premium karena satu-

satunya perumahan di Kota Medan 

yang memiliki fasilitas lapangan golf 

18-hole seluas 72 hektar.

Pada tahun 2021 sebanyak 110 

unit rumah di Cluster Akasha berhasil 

sold out dalam tempo singkat. Unit-unit 

yang dipasarkan adalah rumah dengan 

rentang 7x12 m2 sampai 10x15 m2. 

Sementara harga yang dipatok mulai 

dari Rp900 jutaan sampai Rp2 miliar. 

Tarman Hartono, Komisaris 

PT Victor Jaya Raya mengatakan, 

perumahan Royal Sumatera selama 

15 tahun terakhir memang lebih 

dikenal sebagai kawasan luxury 

residential yang menyasar segmen 

menengah-atas dan expat di Kota 

Medan. Namun, pada tahun 2021 guna 

lebih menghidupkan crowd kawasan, 

Victor Jaya Raya lantas menggelar 

survey kecil-kecilan untuk menentukan 

tipe hunian seperti apa yang dapat 

menjaring pasar kaum milenial untuk 

berinvestasi di Royal Sumatera. “Saat 

itu hasil survey yang kita lakukan 

mengarah ke hunian menengah 

namun tetap bisa terjangkau 

kaum milenial. Akhirnya kita 

luncurkan Cluster Akasha 

dan penjualannya terbukti 

sukses. Ini adalah salah satu 

test pasar yang kita anggap 

berhasil,” jelas Tarman. 

Sukses dengan Akasha, 

Royal Sumatera kini bersiap 

untuk kembali meluncurkan 

mega klaster terbaru 

bertajuk Royal Botanical 

Park dengan total luas 

pengembangan 30 hektar.

Adapun, perumahan 

lainnya adalah Sunlake City 

Residence yang berlokasi di kawasan 

Bandar Labuhan, Tanjung Morawa. 

Proyek ini merupakan hasil kolaborasi 

Solidland Property Group dengan 

Jadeland Property Group. Sunlake City 

Residence menawarkan rumah modern 

minimalis dengan harga mulai dari 

Rp300 jutaan sampai dengan Rp400 

jutaan. Sunlake City Residence memiliki 

daya tarik tersendiri karena dilengkapi 

fasilitas waterpark seluas tiga hektar. 

Perumahan yang dikembangkan di 

masa pandemi tersebut kini telah me-

masuki penjualan tahap ketiga, setelah 

sukses di penjualan tahap 1 dan 2. 

Sukses besar Ciputra Group
Selain dua pengembang di atas, 

yang paling membetot perhatian adalah 

Ciputra Group. Penjualan dua proyek 

mereka yaitu CitraLand Gama City 

(CGC) dan CitraLand Helvetia Kota Deli 

Megapolitan berhasil meraup sukses 

besar. Proyek 

Citra-Land Gama City 

bahkan berhasil mencetak penjualan 

hingga Rp1 triliun lebih.

Manager Marketing CitraLand 

Gama City, Terry Johannes mengatakan, 

mengusung tagline The Singapore of 

Medan, setiap cluster yang diluncurkan 

di proyek kolaborasi antara Ciputra 

Tarman Hartono, 
Komisaris PT Victor Jaya Raya
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Group dan GamaLand seluas 211,57 

hektar ini selalu terserap habis dan 

mendapat antusias cukup hangat 

dari masyarakat Kota Medan. Hal 

ini dikarenakan CitraLand Gama 

City menawarkan konsep hunian 

yang berbeda dan terencana, baik 

dari segi kualitas hunian, fasilitas 

maupun lansekap lingkungan yang 

dan 938 unit di kuardan dua. Konsep 

hunian yang melebihi ekspektasi 

inilah yang akhirnya menjadi daya 

tarik tersendiri bagi masyarakat di 

Kota Medan terhadap proyek garapan 

Ciputra group,”papar Terry.

Makanya ketika developer ini 

kembali meluncurkan proyek terbaru-

nya bertajuk CitraLand Helvetia Kota 

Deli Megapolitan yang merangkum 236 

unit, pasar langsung merespon dengan 

sold out nya penjualan. Harga yang 

ditawarkan juga tidak murah. Rumah 

dengan ukuran 6x14 m2 dijual dengan 

harga Rp1,2 miliar sampai tertinggi tipe 

2x20 m2 seharga Rp4,5 miliar. 

CitraLand Helvetia Kota Deli 

Megapolitan sendiri merupakan bagian 

dari pengembang CitraLand Kota Deli 

Megapolitan yaitu proyek kerjasama 

Kota Deli Megapolitan mengusung 

konsep hunian tropical classic, dengan 

areal hijau - green belt, taman, jogging 

track dan private swimming pool 

sebagai pendukung fasilitasnya. Saat 

ini proses pengembangan rumah telah 

mencapai 15% dan terus dikebut pem-

bangunannya, disusul infrastruktur 

sekitar 80%.

Menyusul kesuksesan CitraLand 

Gama City dan CitraLand Helvetia, 

Ciputra Group kembali meluncurkan 

proyek teranyar CitraLand Tanjung 

Morawa yang digadang-gadang men-

jadi sebuah kota mandiri terintegrasi 

yang merangkum kawasan residensial, 

komersial, mall, pusat perdagangan, 

dan dilengkapi wahana rekreasi 

waterpark.

GM CitraLand Tanjung Morawa, 

Taufik Hidayat menuturkan, CitraLand 
Tanjung Morawa berada di arah per-

kembangan kota Deli Serdang dekat 

dengan Bandara Kualanamu yang 

pertumbuhannya sangat pesat. Karena 

itu konsep yang diusung Clean Green 

and Modern Aerotropolis City.

“Saat ini  CitraLand Tanjung 

Morawa masih dalam persiapan 

launching yang  rencananya akan 

dilakukan pada akhir tahun 2022. 

Seperti diketahui, pengembangan 

properti di Kota Medan ke depannya 

akan mengarah ke wilayah Deli 

Serdang dan sekitarnya atau ke arah 

Bandara,” terang Taufik.
Dirinya menambahkan, dari 

total luas lahan 212 hektar yang di-

rencanakan, untuk tahap awal akan 

dikembangkan seluas 50 hektar 

yang merangkum 2.366 unit dengan 

rincian 1.708 rumah, 266 kavling 

serta 392 ruko. Untuk rumah yang 

ditawarkan  yaitu tipe rumah 1 dan 2 

lantai, sedangkan untuk kavling ada 

dua tipe yaitu menghadap danau dan 

taman. 

“Untuk tahap pertama, rumah,   

ruko dan kavling dibanderol dengan  

harga mulai dari Rp400 jutaan sampai 

Rp2 miliaran,” pungkas Taufik.l

tertata apik. 

“Sejak diluncurkan pada 2012, 

lebih dari 2.688 unit rumah maupun 

area komersial sudah dipasarkan, 

dimana 2.212 unit diantaranya mam-

pu diserap pasar. Dengan rincian 

sebanyak 1.750 unit di kuardan satu 

liputan daerah MEDAN

Taufik Hidayat 
GM CitraLand Tanjung Morawa 

Terry Johannes 
Manager Marketing CitraLand 
Gama City

antara Ciputra KPSN 

dengan PTPN 2. Luas 

Lahan yang dikerjasamakan 

adalah sebesar 8 ribuan hektar, 

dimana 4 ribu hektar diantaranya akan 

dikembangkan sebagai residensial, 

komersial, dan industri, sementara 

sisanya sebagai area hijau.

Kota Deli Megapolitan akan 

dikembangkan secara bertahap dan 

dimulai tahap awal yaitu CitraLand 

Helvetia seluas 6.88 hektar, dilanjut-

kan CitraLand Tanjung Morawa seluas 

50 hektar, dan CitraLand Sampali 

seluas 135 hektar. CitraLand Helvetia 
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ditawarkan pun beragam, mulai dari 

low cost kondominium yang menyasar 

para mahasiswa daerah dan pekerja 

kantoran, sampai dengan kelas 

premium dengan target eksekutif 

muda mapan Kota Medan. Sementara 

motif investasinya, ada yang untuk 

ditinggali namun tak sedikit yang 

membeli untuk investasi.

Sepanjang satu dekade ter-

akhir lebih dari  10 apartemen telah 

dikembangkan di Kota Medan. 

Dari jumlah tersebut, sebagian 

besar merupakan apartemen kelas 

menengah, sementara sisanya 

menengah bawah dan atas. Sekedar 

menyebut, Vasaka The Reiz Condo,  

Grand Jati Junction, Manhattan 

Condominium, Mansyur Residence, 

De’Prima Apartment, Princeton 

Boutique Living, Grand Sentraland 

Medan serta Podomoro City Deli.

Manhattan Condominium 

dan Princeton Boutique Living 

SALAH SATU SUB SEKTOR YANG DILIRIK 

PENGEMBANG DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR ADALAH 

APARTEMEN. GAYA HIDUP PRAKTIS, 

SULITNYA MENCARI LAHAN BARU DI TENGAH KOTA 

DAN PERGERAKAN HARGA YANG TERUS MELONJAK 

ADALAH SEDERET FAKTA YANG MENSAHIHKAN 

PERTUMBUHAN APARTEMEN SEBAGAI 

ALTERNATIF HUNIAN DI TENGAH KOTA MEDAN 

KIAN PROSPEKTIF.

KIPRAH pengembangan 

apartemen di Kota Medan di mulai 

pada tahun 2005 yang dipelopori 

oleh PT Global Medan Town 

Square dengan mengembangkan 

Cambridge Condominium di Jalan S 

Parman, Medan Petisah. Cambridge 

Condominium terdiri atas 4 tower dan 

merangkum 272 unit serta dilengkapi 

dengan berbagai fasilitas eksklusif.

Unit-unit apartemen di 

Cambridge ditawarkan dengan 

ukuran mulai dari rentang 200 m2 

sampai dengan 400 m2. Sementara, 

harga yang dipatok saat itu mulai 

dari Rp2 miliaran. Meski harga yang 

ditawarkan terbilang tinggi, namun 

penjualan Cambridge Condominium 

tetap terbilang sukses.

Seiring berjalannya waktu, 

pembangunan apartemen terus 

bertebaran di Kota Medan. 

Tak berbeda dengan kawasan 

di Jabodetabek, konsep yang 

dua tower ini merangkum berbagai 

tipe, mulai dari 1BR seluas 50,66 

m2 sampai dengan tipe Suite seluas 

100,16 m2. Untuk harga saat ini 

Vasaka The Reiz Condo mematok  

mulai dari Rp2,5 miliar. 

Berlanjut ke Grand Sentraland, 

hunian vertikal ini dikembangkan 

oleh Perum Perumnas di kawasan 

Sukaramai Medan. Perumnas 

berhasil menyulap rumah susun 

Perumnas Sukaramai yang se-

belumnya terkesan kumuh men-

jadi lebih berkelas. Sentraland 

menghadirkan tiga tower apartemen 

setinggi 20 lantai. Selain apartemen, 

Perumnas juga menawarkan area 

komersial. Tower C yang menjadi 

tower pertama saat ini sudah selesai 

pembangunannya, sementara 

Tower kedua masih dalam tahapan 

pembangunan.

Salah satu apartemen yang 

menargetkan kelas mahasiswa di 

ATRAKTIF
HUNIAN VERTIKAL

TUMBUH

dikembangkan oleh developer yang 

sama dengan Cambridge Condo-

minium. Sementara, Grand Sentraland 

dan Vasaka The Reiz Condo dibangun 

oleh dua pengembang plat merah.

Vasaka The Reiz Condo dibangun 

oleh PT Waskita Karya Realty di 

atas lahan seluas seluas 7.000 dan 

menghimpun 490 unit. Apartemen 

liputan daerah MEDAN
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tara, untuk tower kedua progress 

pembangunannya mencapai 

80%. Saat ini mansyur Residence 

menawarkan dua tipe apartemen 

yaitu tipe Studio dengan luas 24 

m2 serta tipe 2 kamar seluas 46 

m2. Unit-unit di Diamond tower 

dipasarkan dengan harga mulai dari 

Rp400 jutaan.

Salah satu apartemen yang 

cukup membetot perhatian adalah 

Podomoro City Deli Medan. Di atas 

lahan seluas 5,2 hektar, kawasan 

superblok ini merangkum sebanyak 

tujuh tower residensial premium, 

pusat perbelanjaan terbesar dan 

termegah di Kota Medan serta satu 

smart office tower berstatus Grade A. 

Superblok Podomoro City Deli Medan 

berlokasi garis persilangan antara 

jalan Putri Hijau dan Guru Patimpus 

yang merupakan arteri utama di 

pusat kota Medan.

Assistant Vice President 

Podomoro City Deli Medan, Yenti 

Lokat menuturkan, kawasan hunian 

terintegrasi Podomoro City Deli 

Medan mengusung konsep yang 

sama persis dengan Podomoro 

City Jakarta. “Kesuksesan konsep 

Podomoro City Jakarta kita 

copy paste ke lokasi titik nolnya 

Medan yaitu di Jalan Putri Hijau, 

Kota Medan. Kawasan ini bisa 

diibaratkan sebagai ‘Bundaran HI’ 

nya Jakarta, dan saat ini tidak ada 

lahan lain seluas 5,2 hektar yang 

berlokasi di jantung Kota Medan,” 

jelas Yenti.  

Sebanyak tiga tower 

apartemen yaitu Tower Liberty, 

Lincoln dan Lexington di kawasan 

Podomoro City Medan sudah 

sold out. Sementara, dua tower 

kondominium lainnya yaitu Tribeca 

Condominium Northern dan Tribeca 

Southern juga sudah terserap lebih 

dari 85 persen. Satu-satunya tower 

apartemen terbaru 

adalah Victory Tower 

yang baru saja di 

launching pertengahan 

tahun ini. Victory Tower 

merupakan apartemen 

premium terakhir dari tujuh 

tower yang ada di Podomoro 

City Deli Medan. Victory Tower 

merangkum total 378 unit dengan 

harga perdana untuk tipe Studio 

mulai Rp900 juta.

Ketua DPD AREBI Sumatera 

Utara, Leo Mulijono mengatakan, 

setelah sempat berlari kencang 

dalam beberapa tahun terakhir, 

penjualan apartemen di Kota Medan 

akhirnya mengalami perlambatan 

yang diakibatkan pandemi Covid-19. 

Namun, seperti hunian tapak, 

kondisi tersebut berangsur-angsur 

mulai pulih sejak dua tahun 

terakhir. “Walaupun kondisi sempat 

slowdown tapi beberapa developer, 

khususnya pengembang lokal 

cukup bertanggung jawab untuk 

melanjutkan pembangunan dan 

progresnya tetap berjalan,” tutur Leo.

Dirinya menambahkan,      

pangsa pasar terbesar apartemen 

menengah dan menengah bawah 

di Kota Medan menyasar kalangan 

mahasiswa. “Market apartemen di 

Kota Medan memang sangat besar, 

terlebih universitas di sini rata-rata 

lokasinya berdekatan dengan daerah 

kota, jadi marketnya bisa cukup 

bagus,” jelas Leo. l

Medan adalah Mansyur Residence 

yang dikembangkan PT Nusantara 

Raya Cipta di Jalan Dokter Mansyur. 

Apartemen yang mengusung konsep 

smart system dan full furnished 

ini terdiri atas dua tower setinggi 

22 lantai. Untuk tower pertama 

pembangunannya sudah selesai 

dan diserahterimakan. Semen-
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Namun, dari sekian banyak 

kawasan perumahan yang dikembang-

kan, belum ada yang benar-benar 

menyiapkan kawasannya dengan 

berbagai fasilitas untuk menunjang 

gaya hidup penghuninya. Dan, satu 

diantara yang langka tersebut adalah 

CitraLand Gama City Medan. 

Mengusung tagline The Singapore 

of Medan, proyek ini mengambil 

lokasi di daerah Percut Sei Tuan, di 

sebelah utara kota. Proyek kolaborasi 

antara Ciputra Group dan GamaLand 

dengan total pengembangan area 

seluas 211,57 hektar ini tak hanya 

mengadopsi modernitas gaya hidup 

yang menekankan pada kualitas 

lingkungan dan bangunan fisik 
semata, namun juga pengelolaan 

lanskap serta estate management 

yang professional dan paripurna. 

Suatu konsep yang belum jamak 

ditemui di Kota Medan sebelumnya.

Sesuai tema yang diusung, 

CitraLand Gama City turut membawa 

ambience Kota Singapura yang 

ikonik, hijau dan bersih melalui 

penempatan ikon-ikon yang menjadi 

ciri khas negeri tetangga tersebut. 

Sekadar menyebut kawasan 

Orchard Road, Fountain of Wealth, 

Merlion Statue serta Fullerton Gate. 

Kemewahan lainnya juga terlihat 

ketika penghuni maupun pengunjung 

saat melewati gerbang utama 

setinggi 20 meter yang terinspirasi 

dari kemewahan Grande Arche La 

Defence Prancis.

Sejak diluncurkan pada 2012 

lalu, lebih dari 2.688 unit rumah 

maupun area komersial telah 

dipasarkan, dimana sebanyak 2.212 

unit diantaranya ludes diserap pasar. 

Dengan rincian sebanyak 1.750 

unit di kuardan satu dan 938 unit di 

kuardan dua. 

EKSPANSI CIPUTRA GROUP 

KE KOTA MEDAN MELALUI CITRALAND 

GAMA CITY DENGAN KONSEP 

BERBEDA DAN TERENCANA BAIK 

SECARA TIDAK LANGSUNG TURUT 

MENYENTAK ATENSI PARA 

PENGEMBANG LOKAL...

the PROJECT

SINGA-
PORE

MEDAN

CITRALAND GAMA CITY

THE

OF

DALAM sepuluh tahun terakhir 

pembangunan kawasan perumahan 

di Sumatera Utara, khususnya di 

Kota Medan tumbuh fantastis. 

Melonjaknya minat masyarakat yang 

ingin berdomisili di pusat kota atau 

daerah-daerah strategis membuat 

pertumbuhan permintaan perumahan 

meningkat pesat. 
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General Manager CitraLand Ga-

ma City Medan, Raynandus Adyaksa 

menuturkan, dari total empat kuadran 

pengembangan, fokus utama saat 

ini berada di kuadran dua dengan 

total pengembangan seluas 61 

hektar. Dari total luas tersebut telah 

dikembangkan sebanyak lima klaster 

meliputi Raffles Place, Dempsey Hill, 
Fullerton, Clark Quay, dan terbaru 

Rochester Park, dimana setiap 

klasternya memiliki desain unik dan 

fitur-fitur yang berbeda.
Untuk klaster Fullerton, misal-

nya. Selain menawarkan rumah-

rumah modern bergaya mediteranian, 

kawasan  asri nan hijau ini juga 

dikelilingi danau tematik seluas 3 

hektar. Sebuah patung Merlion yang 

berada tepat di sebelah gerbang 

Fullerton menambah eksklusifitas 
klaster yang hanya menawarkan satu 

tipe rumah dengan lebar 10 x 25 m2 

seharga Rp4 miliar ini.

Klaster fenomenal lainnya 

adalah Clark Quay. Dikembangkan    

di atas lahan seluas 8,6 hektar,  

Clark Quay memiliki view danau ber-

nuansa resort. Klaster eksklusif ini 

menghimpun 228 unit rumah modern 

minimalis dan menawarkan beberapa 

tipe, meliputi Belmont dengan lebar 8 

meter, Camden lebar 9 meter, Dalvey 

dengan lebar 10 meter dan Maryland 

selebar 12 meter. Tipe Maryland dan 

Camden saat ini sudah terjual habis. 

Sementara, dua tipe lainnya hanya 

tersisa hitungan jari saja.  

Adapun, Rochester Park 

merupakan klaster teranyar yang 

diluncurkan di pertengahan tahun 

ini. Klaster yang unit-unit rumahnya 

mengusung gaya Scandinavian 

tersebut juga dilengkapi jogging 

track yang mengelilingi pinggiran 

danau dengan lanskap tropis nan 

asri. Rochester Park menawarkan 88 

unit hunian bertingkat 2 dan kavling 

dengan berbagai tipe yaitu Glory 

dengan lebar 8, tipe Andanza dengan 

lebar 9, Ventura dengan lebar 10, 

serta Rosemary dengan lebar 12. 

Sedangkan, harga yang dibanderol 

mulai dari Rp3 miliaran sampai dengan 

Rp8 miliaran.

Bersemi di tengah pandemi
Adyaksa mengakui, di awal 

peluncuran pada tahun 2018 lalu, 

penjualan kuadran dua CitraLand 

Gama City tidak serta merta berjalan 

dengan mulus meski mengusung 

konsep Singapore of Medan. Hal ini 

tak lepas dari karakteristik sebagian 

besar konsumen di Medan yang lebih 

memilih pembuktian secara fisik untuk 
menilai sebuah produk, khususnya 

perumahan. 

“Tahun 2018 harus diakui 

penjualan belum maksimal saat kita 

launching perdana. Berbagai gimmick 

marketing  yang kita tawarkan rupanya 

belum cukup dengan market di 

Medan. Akhirnya kita ubah strategi 

dengan konsep physical evidence 

(bukti fisik). Di tahun 2019 kita kebut 
pembangunan infrastruktur sekaligus 

ikon-ikon dari Singapore of Medan-

nya. Dari sinilah penjualan mulai 

bertumbuh,” kenangnya.

Adyaksa menambahkan, 

hambatan penjualan rupanya tidak 

otomatis selesai dengan kelarnya 

pembangunan ikon maupun infra-

struktur di proyek CitraLand Gama City. 

Saat kurva penjualan mulai meningkat, 

masalah baru pun kembali muncul, 

yaitu pandemi Covid-19. “Pada akhir 

kuartal I 2020 saat posisi penjualan 

baru 10 unit, pemasaran terpaksa 

kita hentikan karena adanya aturan 

pembatasan atau PSBB,” tuturnya.

Dewi fortuna rupanya masih 

memihak pada Adyaksa. Di saat pem-

batasan mulai sedikit longgar dan 

masyarakat telah diperboleh-

kan untuk beraktivitas kembali di 

luar rumah, CitraLand Gama 

City justru viral sebagai 

spot instagramable baru di 

Kota Medan. Alhasil, dalam 

waktu singkat semua orang 

berdatangan ke CitraLand 

Gama City, sekadar untuk 

berolahraga maupun foto-foto. 

“Puncaknya penjualan kita mampu 

terserap sebanyak 118 unit di 

Juni 2020 dan 135 unit di bulan 

Juli. Padahal di masa sebelumnya, 

penjualan per bulan kita hanya sekitar 

30 unit saja,” ungkap Adyaksa.

Pada akhir tahun 2020 sebanyak 

695 unit rumah dari target 500 unit 

berhasil terjual. Sementara di tahun 

berikutnya sebanyak 904 unit serta di 

tahun 2022 sebanyak 800 unit. Untuk 

tahun ini pencapaian CitraLand Gama 

City bahkan sudah tembus Rp1 triliun 

dan nominalnya berhasil mengalahkan 

pencapaian saat launching perdana.

“Saat ini unit-unit rumah di Citra-

Land Gama City ditawarkan dengan 

harga mulai dari Rp2,5 miliar sampai 

dengan Rp5,3 miliar. Sementara, tipe 

rumah yang paling banyak diburu 

adalah rumah tipe L8. Makanya setiap 

kali kita akan meluncurkan klaster 

baru, paling banyak presentasenya 

adalah lebar 8,” pungkasnya.l

Raynandus 
Adyaksa,
GENERAL MANAGER 
CITRALAND GAMA CITY 
MEDAN 



Goldenrod Tipe Canna, Metland 

Menteng  merupakan kawasan pe-

rumahan berkonsep eco-living yang 

dikembangkan PT Metropolitan Land Tbk 

(Metland) di kawasan Cakung, Jakarta 

Timur. Salah satu tipe hunian yang 

ditawarkan yakni tipe Canna di Goldenrod. 

Tipe Canna mengusung konsep A Well 

Balanced Life in Jakarta, rumah dua lantai 

dengan mezzanine dengan open space 

yang luas. Mezzanine ini dapat digunakan 

sebagai ruang kerja atau ruang keluarga. 

Tipe Canna memiliki Luas Bangunan 

97 m2 dan Luas Tanah 160 m2 hingga 

192 m2, terdiri dari 4 kamar tidur, 4 

kamar mandi, dan 2 carport. Per unitnya 

dibanderol seharga Rp3,06 miliar. Terdapat 

fasilitas yang tersedia seperti club house, 

gym, bike park, food court, kolam renang, 

lapangan basket, dan CCTV.l

unian tapak dengan harga di atas Rp1 

miliar atau menengah ke atas tercatat 

paling banyak dicari oleh konsumen dalam 

dua tahun terakhir, khususnya di kawasan Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). 

Hal ini mengindikasikan mulai pulihnya pasar 

properti dan ekonomi nasional, terutama didukung 

oleh perpanjangan berbagai stimulus dari 

pemerintah yang telah digulirkan sejak dua terakhir.

Bank Indonesia (BI) dalam Survei Harga Properti 

Residensial (SHPR) triwulan II/2022, menyebutkan 

bahwa penjualan properti residensial atau rumah 

tapak pada triwulan ini tumbuh positif sebesar 

15,23 persen. Didorong oleh membaiknya seluruh 

penjualan tipe rumah, terutama tipe besar yang 

PILIHAN RUMAH 

BELUM 
HABIS,

Rp1 Miliar 
DI WILAYAH JAKARTA

H

Metland
m e n t e n g

tumbuh 29,86 persen.

Selain itu, tren pencarian rumah 

dengan harga di atas Rp1,5 miliar juga 

meningkat. Hal ini membuktikan bahwa 

tren rumah mewah masih ada dan berbagai 

pengembang saat ini masih mengeluarkan 

produk-produk rumah tapak mereka yang 

mulai dari Rp2 miliar.l

property ON SALE
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Virya Semanan merupakan perumahan 

privat yang terdiri dari 30 unit di atas lahan 

seluas 6.000 m2 yang dikembangkan oleh 

PT Intiland Development Tbk. Perumahan ini 

berlokasi di Taman Semanan Indah, Jakarta 

Barat. Virya Semanan dibangun dengan rumah 

modern tropikal yang berkonsep healthy living. 

Tipe unit yang ditawarkan diantaranya Tipe 

6 (LB 136 m2/LT 120 m2), dan Tipe 7 (LB 

166 m2/LT 140 m2). Kedua unit merupakan 

rumah dua lantai dengan 3 kamar tidur dan 3 

kamar mandi. Adapun fasilitas dalam klaster 

diantaranya fitness & aerobic splash, lapangan 

basket, kolam renang, lapangan tenis, CCTV, 

one gate system, keamanan 24 jam, dan 

kolam renang. Per unitnya dibanderol 

mulai dari Rp2,4 miliar. l

Gading Premier @Bukit Gading Mediterania ber-

lokasi di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara yang 

dikembangkan oleh Agung Podomoro Land di atas lahan 

seluas 4,5 hektar. Gading Premier menawarkan rumah 

2 lantai dan 3 lantai dengan desain arsitektur Artdeco 

Classic. Tipe rumah yang ditawarkan diantaranya Tipe 

Standard 2 lantai (LT 196 m2 x LB 231 m2), terdiri dari 

4 kamar tidur, 3 kamar mandi, 2 carport, dan halaman 

belakang. Kemudian Tipe Standard 3 lantai (LT 208 

m2 x LB 304 m2), 5 kamar tidur, 3 kamar mandi, 4 

carport, dan halaman belakang. Setiap rumah 

dilengkapi dengan instalasi high technology, 

klaster dilengkapi dengan taman, dan 

alokasi ruangan untuk lift. Per 

unit rumah Gading Premier 

mulai dari Rp9,7 

miliar.l
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Griya Seroja Pesanggrahan merupa-

kan hunian yang dikembangkan PT Hawra 

Karya yang berlokasi di Jalan Seroja, 

Bintaro, Jakarta Selatan. Perumahan ini 

menawarkan rumah dengan gaya arsitek-

tural classic modern sebanyak 114 unit. 

Rumah yang ditawarkan diantaranya 

tipe6x12 (72 m2) dan 7x12 (84 m2), terdiri 

dari 4 kamar tidur dan 4 kamar mandi 

seharga mulai dari Rp2 miliar. Fasilitas di 

Griya Seroja mulai dari tempat BBQ, pusat 

kebugaran, ruang olahraga, ruang santai, 

ruang serbaguna, area bermain, kolam 

renang, hingga keamanan 24 jam.l 

property ON SALE

Precium Simatupang merupakan 

perumahan townhouse yang dikembangkan 

oleh Abdael Nusa Group, yang berlokasi di 

Jalan Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta 

Selatan. Precium Simatupang dibangun 

dengan konsep “Serenity in the City”. Tipe 

rumah yang dipasarkan yakni Tipe B12 (104 

m2) dan B11 (109 m2), terdiri dari 4 

kamar tidur, 3 kamar mandi, 2 

carport + 1 garasi dengan 

harga mulai dari Rp5,5 

miliar per unit.l 
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Sapporo Residence 

merupakan hunian tiga lantai 

yang dikembangkan Agung 

Sedayu Group di Pantai Indah 

Kapuk (PIK) 2. Hunian ini 

terinspirasi dari kota Sapporo 

di Hokkaido, Jepang. Klaster 

Sapporo Residence dilengkapi 

dengan fasilitas bernuansa 

Jepang seperti koi Pond, zen 

garden, gazebo, reflexology 
path, mini tori gate, dan lain-

lain. Tipe unit yang ditawarkan 

diantaranya Tipe Azumi (95 m2) 

2 kamar tidur, 3 kamar mandi 

seharga Rp2,1 miliar, Tipe Ayaka 

(124 m2) 3 kamar tidur, 4 kamar 

mandi seharga Rp2,61 miliar, 

Tipe Keiko (132 m2) seharga 

Rp2,93 miliar, Tipe Haru (147 

m2) seharga Rp3,19 miliar, 

Tipe Misaki (175 m2) seharga 

Rp3,66 miliar, Tipe Ryuji (258 

m2) seharga Rp5,66 miliar, dan 

Tipe Nami (212 m2) terdiri dari 4 

kamar tidur dan 4 kamar mandi 

seharga Rp4,51 miliar.l

Puri Botanical merupakan 

kawasan perumahan yang di-

kembangkan PT Copylas Indone-

sia di Jalan Meruya Selatan, Joglo, 

Kecamatan Kembangan, Jakarta 

Barat. Perumahan ini dikembangkan 

di atas lahan seluas 135 hektar. 

Salah satu unit yang ditawarkan 

yakni Tipe A2 di klaster Lavender. 

Rumah dua lantai yang dilengkapi 

2 kamar tidur, 2+1 kamar mandi, 

ruang tamu, ruang makan, dapur, 

halaman belakang, teras, dan 1 

carport. Tipe ini memiliki LB 66 

m2 dan LT 60 m2 dengan harga 

mulai dari Rp2 miliar. Fasilitas 

yang tersedia di dalam klaster 

diantaranya adalah keamanan 

24 jam, club house, jogging track, 

kolam renang anak dan dewasa, 

lapangan tenis, mini lapangan 

basket, komplek komersial, taman 

bermain anak, dan taman botanik 

tematik. Per unit klaster Lavender 

dijual mulai dari Rp1,8 miliar.l

Synthesis Huis merupakan kawasan 

rumah baru di TB Simatupang, Jakarta, 

yang dikembangkan oleh Synthesis 

Development. Rumah tiga lantai ini 

memiliki konsep Biophilic Home dengan 

gaya arsitektur modern Scandinavia. 

Dikembangkan di atas lahan seluas 2 

hektar, Synthesis Huis hadir dengan 

tiga tipe rumah tapak, yakni Passa (LB 

120 m2) 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, 

Mattlig (LB 143 m2) dan Lang (LB 194 

m2) 4 kamar tidur, 3 kamar mandi. Per 

unitnya dibanderol mulai dari Rp2,2 

miliar hingga Rp2,9 miliar.l 
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andemi Covid-19 membuat 

sebagian masyarakat memilih 

untuk lebih sering melakukan 

berbagai aktifitasnya di dalam rumah 
bersama keluarga. Nah, agar seluruh 

penghuni betah berlama-lama di dalam 

rumah tentunya dibutuhkan ruang interior 

yang menarik, sehat dan juga yang dapat 

diaplikasikan dalam waktu relatif lebih 

lama. Salah satunya, melalui pemilihan 

warna warni ruangan dalam hunian.

Sama seperti trend desain interior 

yang kerap berubah setiap tahunnya, 

pemilihan tren warna juga terus ber-

kembang. Bagi yang penasaran, untuk 

tahun 2023, trend warna cat lebih banyak 

mengadopsi konsep warna-warni alam, 

terang bahkan natural. Berikut adalah 

trend warna baru untuk tahun 2023 yang 

telah diperkenalkan sejumlah produsen 

cat dunia.

Redend Point, Sherwin Williams

Produsen cat asal Amerika Serikat, 

Sherwin Williams memprediksi tren warna 

DIDOMINASI  WARNA-WARNA

NATURAL

 TREND          
WARNA 

CAT
2023

TREND

P33
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cat rumah pada tahun 2023 yakni 

redend point. Warna ini memiliki 

nuansa yang mirip dengan terakota 

namun lebih lembut. Terakota 

sendiri merupakan perpaduan 

dengan warna oranye. Dilansir dari 

Architectural Digest, warna redend 

point diprediksi menjadi tren untuk 

warna cat hunian di tahun depan, 

sejalan dengan pulihnya dunia dari 

pandemi Covid-19. 

Direktur Marketing Sherwin 

Williams, Sue Wadden mengatakan, 

warna redend point mengingatkan 

untuk bergerak maju membutuhkan 

energi positif dari bumi. Nuansa 

terakota pada tren warna kali ini 

mewakili gagasan untuk saling 

terhubung dengan bumi, diri kita 

sendiri, serta kreativitas dan mimpi. 

Redend point juga bersifat 

sederhana, menenangkan, dan 

meningkatkan ketertarikan. Warna 

ini cocok dipadukan dengan warna-

warna eart tone seperti coklat, 

hijau, warna persik dan merah 

WARNA REDEND 
POINT MENGINGATKAN 

UNTUK BERGERAK MAJU 

MEMBUTUHKAN ENERGI 
POSITIF DARI BUMI. 

NUANSA TERAKOTA 
PADA TREN WARNA 

KALI INI MEWAKILI 

GAGASAN UNTUK 

SALING TERHUBUNG DENGAN 

BUMI, DIRI KITA SENDIRI, 

SERTA KREATIVITAS 
DAN MIMPI. 

bata. Juga bisa diaplikasikan pada ruang 

tamu hingga kamar tidur. 

Vining Ivy, PPG Paints

Produsen cat PPG Paints telah 

meluncurkan tren warna cat rumah baru pada 

tahun 2023 yaitu Vining Ivy. Dilansir dari situs 

resmi PPG Paints, warna Vining Ivy memiliki 

nuansa warna aqua yang gelap, mewakili 

gaya kontemporer dan tradisional. Warna ini 

memadukan warna permata dengan elemen 

alami, seperti warna hijau dan biru. 

Ahli Warna Glidden’s Adhley McCollum 

mengatakan, Vining Ivy menunjukkan bahwa 

warna hijau masih menjadi bagian pada 

tahun ini, dengan tambahan elemen permata 

dipadukan warna biru sehingga menjadi 

warna yang mempesona. “Kami memilih 

warna ini berdasarkan pembicaraan pada 

konsumen”, ujarnya. 

Vining Ivy dapat digunakan pada kamar 

tidur, kamar mandi, maupun di ruangan yang 

akan Anda gunakan untuk memberikan efek 

menenangkan. Warna ini juga bisa digunakan 

pada lemari dapur, serta bisa diaplikasikan 

sebagai warna cat rumah tampak depan. 

Vining Ivy juga bisa dipadukan dengan 

arsitektur tradisional hingga modern. Selain 

itu, jika dipadukan dengan warna coklat akan 

membuat ruangan tampak hangat, dan warna 

kuning mustard untuk nuansa ruangan yang 

ceria, atau bisa dipadukan dengan warna 

netral lainnya. 
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Raspberry Blush, Benjamin 
Moore

Produsen cat rumah Benjamin 

Moore meluncurkan tren warna 

di tahun 2023 yaitu Raspberry 

Blush. Dilansir dari laman resmi 

Benjamin Moore, warna oranye 

merah yang lembut pada Raspberry 

Blush memberikan nuansa dinamis 

dan optimis. Warna ini dapat 

diaplikasikan pada ruang tamu atau 

ruang dapur. 

Selain Raspberry Blush, 

Benjamin Moore juga meluncurkan 

berbagai warna yang terinspirasi 

dari ritme musik yang menunjukkan 

semangat dan kepribadian. 

ungu yang sejuk, 

North Sea Green 

warna hijau-biru 

pudar, Cinnamon 

perpaduan warna 

coklat dan merah 

anggur muda, dan 

Wenge warna dasar 

abu-abu tua dan 

coklat. 

Wild Wonder, Dulux

Produsen cat rumah Dulux 

memprediksi tren warna pada 

tahun 2023 yaitu Wild Wonder. 

Warna ini akan menonjol di rumah 

tahun depan, mulai dari warna 

dinding hingga peralatan rumah 

tangga. Wild Wonder menampilkan 

nuansa hangat dan positif yang 

mencerminkan alam. Inspirasi 

warna yang digunakan dari tanaman 

panen hingga dedaunan musim 

gugur, nuansa ini membawa energi 

positif dan hubungan dengan alam 

ke dalam rumah. 

“Alam merupakan sumber dari 

segala sesuatu dalam hidup dan kita 

mengevaluasi kembali hubungan 

kita dengan alam. 

Nama Wild Wonder 

cocok untuk 

ekspresi kreatif, 

kemungkinan tak 

terbatas untuk 

mendesain rumah 

dan memilih 

warna dalam 

menghadirkan 

kreatifitas dalam diri. Wild Wonder 
menampilkan nada positif dan alami 

yang menghubungkan kita dengan 

dunia alami, yang dapat membantu 

kita merasa lebih baik di dalam 

rumah,” ujar Konsultan Warna Dulux, 

Jane Witter. 

Anda bisa menciptakan nuansa 

ruangan yang terinspirasi dari hutan. 

Wild Wonder dapat berfungsi untuk 

mencerahkan warna hijau yang lebih 

gelap, atau melengkapi warna yang 

lebih terang untuk menciptakan 

nuansa yang segar. Warna tersebut 

dapat digunakan untuk menambah 

warna pada area di dalam rumah 

seperti ruang keluarga. Warna ini 

juga cocok digunakan untuk ruang 

komersial di semua sektor termasuk 

sekolah dan rumah sakit.l

Diantaranya New Age 

perpaduan ungu muda 

dan abu-abu, Conch Shell 

merah muda seperti sunset, 

Starry Night Blue warna navy 

dan nila dengan nuansa 

TREND
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PTIMIS! Begitu nada 

yang tersirat dari beberapa 

pembicaraan yang dilakukan 

Properti Indonesia dengan para 

pelaku utama di sektor properti 

menghadapi tahun 2023 mendatang. 

Pertumbuhan ekonomi yang 

membaik, mulai meningkatnya daya 

beli masyarakat serta bergulirnya 

kebijakan pemerintah untuk 

mendukung investasi dalam negeri 

adalah sejumlah indikator yang 

melandasi rasa optimistis tersebut. 

Di satu sisi, perkembangan situasi 

pandemi Covid-19 di Indonesia juga 

semakin hari kian membaik. 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomi-an Airlangga Hartarto 

mengatakan, di tengah fluktuasi 
kondisi perekonomian dan gejolak 

geopolitik global saat ini, kondisi 

perekonomian nasional masih 

mampu memperlihatkan tren 

penguatan pada berbagai leading 

indicator. 

“Pemerintah optimistis 

pertumbuhan ekonomi Indonesia 

mampu mencapai target 5,2% di 

2022 dan pada 2023 pertumbuhan 

ekonomi Indonesia diproyeksikan 

PANDEMI

RESESI
TERBIT ANCAMAN

HABIS
TAHUN 2022 MERUPAKAN SINYAL 

POSITIF BAGI PEMULIHAN BERBAGAI MACAM 

SEKTOR BISNIS, TERMASUK SEKTOR PROPERTI. 

KEMBALI BERGULIRNYA SELURUH AKTIFITAS 

DENGAN KAPASITAS 100% DI AWAL TAHUN 

2022 MEMOTIVASI PELAKU BISNIS PROPERTI UNTUK 

MELUNCURKAN PROYEK- PROYEK BARU SECARA 

SIGNIFIKAN. SATU-SATUNYA ANCAMAN JUSTRU 

DAMPAK DARI RESESI GLOBAL.

O U T L O O K

O
5,3%,” ujar Airlangga pertengahan 

Oktober 2022 lalu.

Kembali ke sektor properti, 

secara umum harga properti di 

Indonesia saat ini  bisa dibilang 

belum mengalami kenaikan harga 

secara signifikan. Merujuk pada hasil 
Survei Harga Properti Residensial 

(SHPR)  Bank Indonesia triwulan 

II 2022, pertumbuhan harga 

properti residensial di pasar primer 

tercatat 1,72% (yoy) atau naik tipis 

dibandingkan dengan triwulan 

sebelumnya sebesar 1,77% (yoy). 

Menurut BI, kenaikan harga 
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ini diprakirakan masih mengalami 

keterbatasan hingga triwulan III 2022 

dengan kisaran sebesar 1,53% (yoy).

Pertumbuhan positif justru 

terjadi pada penjualan properti 

residensial di pasar primer yang 

tumbuh 15,23% (yoy) pada Triwulan 

II-2022, setelah terkontraksi pada 

triwulan sebelumnya sebesar -10,11% 

(yoy). Peningkatan signifikan ini 
didorong oleh membaiknya seluruh 

penjualan tipe rumah, terutama tipe 

besar yang tumbuh sebesar 29,86% 

(yoy). Sementara, peningkatan 

penjualan tipe rumah kecil dan 

menengah masing-masing sebesar 

14,44% (yoy) dan 12,25% (yoy).

Rendahnya pertumbuhan 

harga properti di Indonesia justru 

berbanding terbalik dengan Amerika 

Serikat yang mengalami lonjakan 

hingga di atas 20 persen dikarenakan 

tingkat inflasi dan permintaan properti 
yang cukup tinggi. Amerika bahkan 

mencatat kenaikan harga properti 

di level tertinggi dalam 40 tahun 

terakhir. Alhasil, booming properti 

yang sempat terjadi beberapa waktu 

lalu di Negeri Paman Sam saat ini 

mulai melambat akibat nilai suku 

bunga yang terus naik.

Harga properti yang melonjak 

juga melanda negera tetangga 

Singapura akibat mengalami 

“shortage of apartment supply”. 

Selain lonjakan tinggi harga 

bahan bangunan, 

terjadinya kenaikan harga dikarenakan 

Singapura mengalami krisis tenaga 

kerja konstruksi yang sebagian besar 

berasal dari Bangladesh selama 

masa Covid-19. Di satu sisi, demand 

apartemen juga cukup menarik 

karena banyak expat yang pindah ke 

Singapura.

Ancaman Resesi

Di tengah ketidakpastian per-

ekonomian global, ancaman akan 

terjadinya resesi dunia tak ter-

kecuali Indonesia pada tahun 2023 

mendatang terus menguat beberapa 

waktu terakhir. Adapun, beberapa 

faktor yang melatarbelakangi krisis ini 

mulai dari konflik geopolitik yang terjadi 
antara Rusia dengan Ukraina yang 

berimbas pada konstelasi ekonomi 

dunia menjadi volatile, laju inflasi, nilai 
tukar Rupiah terhadap US Dollar dan 

penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Seperti diketahui, perlambat-

an pertumbuhan ekonomi terjadi 

di sejumlah negara maju terutama 

Amerika Serikat (AS), Eropa, dan 

Tiongkok tercermin pada Purchasing 

Managers’ Index (PMI) Manufacturing 

global September 2022 yang masuk 

ke zona kontraksi pada level 49,8. 

Perlambatan tersebut dipengaruhi   

oleh berlanjutnya ketegangan 

geo-politik yang memicu tekanan 

inflasi tinggi, fragmentasi ekonomi, 
perdagangan dan investasi, serta 

dampak pengetatan kebijakan moneter 

yang lebih agresif. 

Terkait hal ini, Pemerintah sendiri 

cukup optimis jika Indonesia mampu 

menghadapi ancaman krisis global 

yang bakal terjadi. Hal 

tersebut karena 

data tingkat 

konsumsi, produksi dan investasi 

terakhir masih cukup bagus dan 

menunjukkan bahwa ekonomi 

Indonesia masih cukup kuat.

Rapat bersama antara Menteri 

Keuangan, Gubernur Bank Indonesia 

(BI), Ketua Dewan Komisioner 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan 

Ketua Dewan Komisioner Lembaga 

Penjamin Simpanan (LPS) dalam 

rapat berkala KSSK ke-4 tahun 

2022 pada Kamis (27/10) lalu 

menyimpulkan jika stabilitas sistem 

keuangan (SSK) pada triwulan III 

tahun 2022 tetap berada dalam 

kondisi yang resilien (optimis). 

Hal ini merujuk pada beberapa 

indikator, antara lain; perbaikan 

ekonomi domestik terus berlanjut 

ditopang konsumsi swasta yang 

masih tetap kuat di tengah kenaikan 

inflasi, investasi nonbangunan yang 
meningkat, serta kinerja ekspor yang 

masih terjaga.

Pada Oktober 2022, PMI 

Manufacturing masih ekspansif 

di level 51,8 meskipun turun dari 

posisi September 2022 di level 53,7. 

Sementara itu, pada September 

2022, Indeks Penjualan Riil (IPR) 

tumbuh 5,5% (yoy) dan Indeks 

Keyakinan Konsumen (IKK) masih 

menunjukkan persepsi konsumen 

yang ekspansif di level 117,2 

meskipun turun dari posisi Juni 

2022 di level 128,2 sebagai dampak 

penyesuaian harga Bahan Bakar 

Minyak (BBM). 

Indikator lainnya adalah inflasi 
yang lebih rendah dari prakiraan 

awal. Diketahui, inflasi Indeks Harga 
Konsumen (IHK) Oktober 2022 

tercatat 5,71% (yoy), lebih rendah 

dari bulan sebelumnya yang tercatat 

5,95% (yoy) maupun prakiraan awal 

sejalan dengan dampak penyesuaian 
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harga BBM terhadap inflasi 
kelompok pangan bergejolak 

(volatile food) dan kelompok 

harga yang diatur Pemerintah 

(administered prices) yang tidak 

sebesar prakiraan awal.

Tak hanya itu, stabilitas nilai 

tukar Rupiah juga tetap terjaga di 

tengah tren menguatnya Dolar AS. 

Indeks nilai tukar Dolar AS terhadap 

mata uang utama (DXY) mencapai 

level tertinggi dalam dua dekade 

terakhir yaitu 114,76 pada tanggal 

28 September 2022. Nilai tukar 

Rupiah sampai dengan 31 Oktober 

2022 terdepresiasi 8,62% (ytd), relatif 

lebih baik dibandingkan dengan 

depresiasi mata uang sejumlah 

negara berkembang lainnya seperti 

India (10,20%), Malaysia (11,86%), 

dan Thailand (12,23%). 

Tren depresiasi nilai tukar di 

negara berkembang tersebut didorong 

oleh menguatnya Dolar AS dan me-

ningkatnya ketidakpastian pasar 

keuangan global akibat pengetatan 

kebijakan moneter yang lebih agresif 

di berbagai negara, khususnya AS.

Lantas bagaimana dengan 

sektor properti di Indonesia? CEO 

Leads Property Services Indonesia, 

Hendra Hartono, mengatakan, 

untuk tahun 2023, sektor properti di 

Indonesia masih dianggap sebagai 

pasar yang potensial dan kompetitif 

karena masih terjangkaunya harga 

properti dan pangsa pasar domestik 

yang cukup menjanjikan, terutama di 

kawasan Jabodetabek.

Menurut Hendra, tingginya laju 

inflasi plus kenaikan harga BBM 
justru merupakan momentum yang 

tepat bagi investor untuk melakukan 

hedging dengan cara membeli stok 

properti yang masih tersedia di 

pasar karena supply saat ini masih 

berlebih, baik landed maupun vertical 

properties. “Jadi para pengembang 

yang masih punya stok apartemen, 

perkantoran, ruko, dan lain-lain 

harusnya siap-siap panen karena 

banyak yang melihat hal ini sebagai 

peluang untuk hedging inflasi,” ujar 
Hendra kepada Properti Indonesia.

Begitupun, dirinya mengingatkan, 

inflasi yang melonjak tinggi bukan 
berarti tidak akan berdampak, salah 

satunya bisa mengakibat potensi 

terlambat untuk di-delivery dan 

bukan tak mungkin pengembang 

akan merevisi harga atau melakukan 

refund. Karena itu, disarankan untuk 

membeli properti yang sudah jadi. 

Head of Capital Markets 

& Investment Services Colliers 

Indonesia, Steve Atherton mengata-

kan terdapat empat aset utama yang 

akan menjadi tren pasar properti di 

Indonesia hingga setahun ke depan, 

diantaranya; rumah tapak, township, 

logistik, dan pusat data (data center).

Menurutnya, investasi properti 

juga masih akan didominasi oleh 

pengembangan proyek mixed use 

dengan konsep transit oriented 

development atau dekat dengan 

stasiun transit seperti MRT dan LRT. 

“Pemilik tanah dan pengembang 

lokal yang memiliki land bank pada 

kelompok 4 aset tersebut akan berada 

dalam posisi terbaik untuk menarik 

investasi baru, baik dari asing maupun 

lokal,” sebut Steve. 

Secara umum, kinerja sektor 

properti di Jakarta khususnya masih 

cukup prospektif. Untuk sub sektor 

perkantoran, misalnya. Tren positif 

pasar akan terus berlanjut walaupun 

penyewa masih akan berhati-hati di 

tengah ancaman resesi ekonomi global 

dan pemilu presiden tahun 2024. Dari 

sisi demand, permintaan ruang dari 

sektor IT dan e-Commerce diprediksi 

juga akan mulai terbatas.

Untuk rumah tapak, tren positif 

pasar juga akan terus berlanjut seiring 

bertumbuhnya kota mandiri  baru  

di  wilayah Jabodetabek. Adapun, 

resesi ekonomi diprediksi tidak akan 

banyak pengaruh ke sektor Industrial 

(kawasan pergudangan), karena biaya 

pembangunan sektor ini yang tidak 

terlalu tinggi.l
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NTUK MENJAGA momentum pertumbuhan ekenomi dalam negeri di tahun 

2023, Pemerintah telah dan akan melakukan sejumlah langkah masif, diantaranya 

menjaga pelaksanaan APBN 2022 yang waspada, antisipatif, dan responsif 

untuk antisipasi ketidakpastian yang semakin meningkat melalui penerapan 

automatic adjustment, antara lain; mendorong program PEN tetap responsif yang 

diselaraskan dengan perkembangan Covid-19 dan tren pemulihan ekonomi, 

memperkuat dukungan untuk UMKM, menjaga pasokan batu bara untuk 

kebutuhan dalam negeri dalam rangka menjaga ketahanan energi (PMK No.17/

PMK.02/2022), memberikan dukungan untuk proyek padat karya, pariwisata, dan 

ketahanan panganserta memberikan insentif perpajakan PPh Pasal 22 Impor.

Sejalan dengan rencana Pemerintah tersebut, faktanya para pelaku usaha 

di sektor properti cukup optimis bila iklim investasi properti di tahun 2023 akan 

berjalan dengan baik. Pemerintah sendiri sebelumnya telah menggulirkan berbagai 

stimulus untuk menggairahkan sektor properti di masa pandemi Covid-19 dan 

terbukti sangat berdampak positif karena mampu mendorong demand side dan 

menstimulasi orang untuk segera melakukan keputusan pembelian properti, 

khususnya rumah. Nah, seberapa besar peluang bisnis dan bagaimana prediksi 

pasar di sektor properti tahun 2023? Berikut adalah rangkuman sejumlah proyeksi 

dari para pelaku usaha di sektor properti Indonesia.l

Pada tahun 2023 prospek properti masih akan terus berkembang dan 

cenderung semakin membesar atau meluas. Hal ini merujuk pertumbuhan 

penjualan pasca Covid-19. Terlebih seperti yang kita lihat untuk saat ini 

semakin banyak konsumen end user yang mendominasi pembelian properti, 

baik itu untuk rumah pertama ataupun apartemen. Banyak milenial-milenial 

bahkan generasi lebih muda yang sudah mulai mencari rumah. Karena itu, 

sebagai developer kita harus berinovasi untuk menciptakan produk-produk 

yang bisa menyerap kebutuhan atau keperluan mereka.l

Kita berharap industri properti di tahun 2023 akan menjadi 

lokomotif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini karena 

properti Indonesia diharapkan bisa memenuhi kebutuhan 

hunian, dimana saat ini backlog 10 juta unit. Diharapkan 

semua bangsa Indonesia mendapatkan perumahan yang 

layak dan secara otomatis juga akan mengembangkan industri 

properti yang pengaruh kepada 108 industri turunan sehingga 

memiliki multiplier effect yang luar biasa. l

Thomas Go, Chief Executive Officer AKR Land Development

TETAP MENJADI LOKOMOTIF 
PERTUMBUHAN EKONOMI

Kelvin O Lesmana, Marketing and Sales Director Urban Development PT Modernland Realty, Tbk.

DEVELOPER HARUS BERINOVASI

U
O U T L O O K
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TEROBOSAN BARU TERKAIT KEBIJAKAN INSENTIF
Saya sangat optimis dengan tahun 2023. Secara pertumbuhan, untuk 

properti jauh lebih bagus, tapi kita masih harus waspada dengan tahun depan 

terjadi kenaikan suku bunga seperti KPR, inilah yang harus kita lihat. Tapi saya 

yakin, pasar Indonesia masih sangat terbuka untuk properti di tahun 2023 

dan saya rasa pertumbuhan akan signifikan di 2023 dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya. Kita harapkan juga insentif terhadap dunia properti 

harus dilakukan oleh pemerintah, seperti yang sekarang ini insentif untuk 

pajak harus terus dilakukan. Dan kita berharap agar di tahun depan akan 

ada terobosan baru terhadap kebijakan insentif yang dilakukan Pemerintah 

sehingga penjualan properti terus meningkat. Terkait kenaikan inflasi, sudah 
pasti akan tetap terjadi, meski begitu saya optimis sektor properti ini tetap 

menjadi salah satu penggerak untuk pertumbuhan ekonomi. l

Dalam tiga tahun terakhir saya 

melihat sektor properti terus 

mengalami pertumbuhan, terutama 

setelah mengalami perlambatan di 

awal masa pandemi. Tahun 2023 

saya yakin nanti akan jauh lebih 

meningkat dibandingkan tahun 

2022. Terlebih, di 2023 Pemerintah 

juga memberikan kuota untuk KPR 

subsidi cukup besar yaitu sekitar 220 

ribu unit dibandingkan tahun 2022 

sebesar 200 ribu unit. Dari 

segi skema pembiayaan juga 

kemungkinan akan ditingkatkan 

sehingga secara unit akan 

lebih banyak yang terserap. 

Untuk KPR non subsidi saat ini 

BTN terus melakukan inovasi-

inovasi, disamping inovasi 

produk juga inovasi dalam hal 

digitalisasi sehingga masyarakat 

dimanapun dan kapanpun bisa 

melakukan transaksi. l

Tahun 2023 saya optimis sektor 

properti lebih challenging meski di 

tengah situasi makro dunia yang 

selalu dibayangi resesi. Indonesia 

ekonomi diperkirakan tetap stabil 

namun begitu konsumen atau investor 

tetap lebih cenderung berhati-hati. 

Seperti diketahui, saat ini inflasi relatif 
meninggi, nilai tukar kita juga melemah 

dan adanya kenaikan BI7DRR pada 

Agustus dan September. Belum lagi 

ramainya informasi mengenai ancaman 

resesi sehingga memberikan dampak 

berupa tekanan terhadap suku bunga 

KPR dan market mulai kembali landai.

Karena itu, kita berharap 

Pemerintah dapat menciptakan 

stabilisasi indikator ekonomi 

sehingga konsumen maupun in-

vestor lebih mendapat kepastian 

untuk berinvestasi. Harapan 

juga diberikan kepada pihak 

perbankan agar tidak buru-buru 

untuk menaikkan suku bunga 

yang sudah bagus saat ini. 

Sebagai developer, kita tetap 

harus melakukan inovasi produk 

dan fitur-fitur fasilitas terupdate. 
Hal lain tentunya terkait tawaran pola 

pembayaran yang lebih flexible dan 

menarik bagi konsumen.l

Heintje Mogi, Mortgage and Secured Loan Business Head CIMB Niaga

Hendra Lauw, Associate Direktur PT Ciputra Development Tbk.

STABILISASI INDIKATOR 

EKONOMI 

Hirwandi Gafar, Direktur Consumer Bank BTN

TAHUN 2023 KUOTA KPR SUBSIDI 

LEBIH BESAR
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TETAP 
ATRAK-

TIF

DI TENGAH

ANCAMAN 
PELEMAHAN

SEBAGAI IBUKOTA NEGARA, DKI JAKARTA KERAP 

MENJADI BAROMETER INVESTASI BAGI SEJUMLAH DAERAH DI 

INDONESIA. HAL INI TAK TERLEPAS DARI PERAN JAKARTA YANG 

MEMILIKI IMPLIKASI SANGAT BESAR SEBAGAI PUSAT PEMERINTAH 

HINGGA PUSAT PENGEMBANGAN EKONOMI NASIONAL, TAK 

TERKECUALI SEKTOR PROPERTI. JAKARTA SENDIRI PERNAH 

TERPILIH SEBAGAI KOTA TERBAIK UNTUK PROSPEK INVESTASI 

DI ASIA PASIFIK PADA TAHUN 2013 BERDASARKAN 

SURVEY PRICEWATERHOUSECOOPERS DAN 

URBAN LAND INSTITUTE. PEMILIHAN 

TERSEBUT BERDASARKAN PESATNYA 

PEREKONOMIAN DAN NILAI 

INVESTASI PROPERTI 

DI INDONESIA PADA 

WAKTU ITU. 

O U T L O O K
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kantor kepadatan tinggi akan 

mulai melonggarkan kepadatan 

ruangannya dengan menyesuaikan 

new normal policy; sementara untuk 

ruang kantor yang besar, akan     

cenderung mengurangi pengguna-

an space-nya.

Gedung kantor yang dilewati 

B

Office cumulative supply, demand and accupancy rate

SENTIMEN PENYEWA 

DI PASAR PERKANTORAN 

JAKARTA MASIH 

DIBAYANGI OLEH STRATEGI 

PENGHEMATAN BIAYA 

DAN KEBIJAKAN 
KANTOR HYBRID.

>

gedung kantor 

di Singapora, 

Tokyo, Hong Kong dan 

Shanghai dan ke depannya 

berpotensi menjadi headquarter 

untuk perusahaan – perusahaan 

erdasarkan laporan 2023 

Jakarta Property Market 

Outlook yang diterbitkan 

Leads Property Services Indonesia 

menyimpulkan, secara umum 

pasar properti Jakarta masih tetap 

menjanjikan meski beberapa sub-

sektor properti diprediksi akan 

mengalami perlambatan penyerapan 

seiring adanya rencana kenaikan 

suku bunga oleh Bank Indonesia 

yang akan mempengaruhi daya beli 

masyarakat.

Sektor Perkantoran

Sentimen penyewa di pasar 

perkantoran Jakarta masih dibayangi 

oleh strategi penghematan biaya 

dan kebijakan kantor hybrid, yang 

mengakibatkan tren penurunan 

penyerapan tahunan secara 

keseluruhan

Meskipun permintaan tumbuh, 

tingkat hunian perkantoran sebagian 

besar masih akan tertekan karena 

ketidakmampuan ruang yang diserap 

untuk menyesuaikan dengan volume 

pasokan baru. Di sisi lain, penyewa 

pra-komitmen dalam proyek-proyek 

baru juga cenderung rendah, 

sehingga menyebabkan stok ruang 

kantor kosong menjadi lebih tinggi.

Tak hanya itu, pertumbuhan 

permintaan yang 

melambat diperkirakan 

akan menyebabkan 

lebih banyak penurunan 

sewa. Karenanya, untuk 

menarik penyewa baru, 

pengembang perlu terus 

menawarkan paket sewa 

yang menarik. 

Untuk tahun 2023, seiring 

dengan membaiknya kondisi 

pandemi Covid-19 di Indonesia 

dan pelonggaran Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM) menjadi level 1, banyak 

perusahaan yang kembali me-

nerapkan 100% back to office. 
Dengan demikian, permintaan 

untuk ruang kantor cenderung 

stabil dan lebih baik dibandingkan 

periode PPKM selama 

pandemi Covid-19 di 

tahun 2020 – 

2021.

Saat ini, 

standar gedung 

kantor prime grade 

A di Jakarta secara 

fasilitas, infrastruktur, dan 

kualitas sudah mampu 

bersaing dengang 

asing apabila mereka ingin 

memindahkannya ke Jakarta.

Konsep kantor hybrid diperkira-

kan akan menjadi trend karena 

karyawannya bisa WFA (work 

from anywhere), sehingga akan 

terjadi space rationalization 

yaitu perusahaan dengan ruang 

Sumber:  2023 Jakarta Property Market Outlook by LEADS Property Indonesia
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Bedroom yang memiliki kedekatan 

dengan transportasi umum dan ber-

ada dalam mixed used development.

Agar dapat bersaing, aparte-

men tipe studio nantinya akan lebih 

banyak yang ditawarkan secara fully 

furnished ataupun sudah dilengkapi 

dengan furnitur dan perabotan. Hal 

ini merupakan bentuk gimmick dari 

pengembang sebagai upaya added 

value properti yang dipasarkan.

Masih banyaknya sisa stok unit 

dari apartemen periode property 

boom (sebelum 2015), secara tidak 

langsung telah menyulitkan harga 

daya beli 

masyarakat 

terutama bagi mereka 

yang menggunakan cara 

pembayaran KPA. Inflasi juga 
diperkirakan akan memengaruhi biaya 

konstruksi dan tenaga kerja menjadi 

lebih tinggi, sehingga pengembang 

memilih menaikkan harga jual.

Affordable apartment yang 

mengusung konsep TOD 

dengan target pasar generasi 

millennial masih akan menjadi trend. 

Hal ini karena tipe apartemen ini 

cenderung memiliki kapasitas parkir 

yang minim dan berada dalam radius 

800 meter atau 10 menit jalan kaki 

dari stasiun kereta api, MRT dan LRT.

Pasar kondominium yang akan 

lebih diminati ialah tipe 1 Bedroom 

dan Studio serta maksimum tipe 2 

Sektor Residensial

Pengembang memilih lebih 

berhati-hati dalam meluncurkan 

proyek baru dan lebih terfokus untuk 

menjual sisa unit yang belum terjual. 

Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya 

pasokan serta melemahnya daya beli

Untuk pasar apartemen 

diprediksi akan terjadi perlambatan 

penyerapan seiring adanya rencana 

kenaikan suku bunga oleh Bank 

Indonesia yang akan memengaruhi 

Condominium cumulative supply, demand and sales rate

apartemen untuk bisa kembali 

naik. Belum lagi ditambah dengan 

banyaknya peluncuran apartemen  

baru setelah tahun 2015 namun 

memiliki daya serap rendah terutama 

di masa pandemi. Hal ini membuat 

harga unit apartemen cenderung 

kompetitif.

Alhasil, unit apartemen yang 

belum terjual secara retail atau 

jumlah satuan akan cenderung 

dialihfungksikan sebagai apartemen 

sewa seperti travelio, OYO dan lainnya. 

Sementara apartemen yang belum 

terjual setengah tower berpotensi 

menjadi serviced apartment, atau 

difungsikan sebagai co-living seperti 

rukita, mamikos, dan lainnya.

Untuk pasar rumah tapak, perkem-

bangan ke depannya cenderung ke 

konsep townhouse dengan desain 

yang semakin compact, dengan luas 

lahan minimal 60 m2 per unit serta 

kisaran luas bangunan 120 m2 –   

150 m2, ditawarkan dengan harga Rp 

4 miliar – Rp 6 miliar/ unit.

INFLASI 
JUGA DIPERKIRAKAN 

AKAN MEMENGARUHI 

BIAYA KONSTRUKSI 

DAN TENAGA KERJA 

MENJADI LEBIH 

TINGGI,

O U T L O O K

oleh jalur MRT & LRT akan tetap 

lebih diminati karena menjadi 

alternatif transportasi di area yang 

berlaku ganjil-genap, seperti koridor 

TB Simatupang, Sudirman, Thamrin, 

dan Rasuna Said. Adapun, Harga 

sewa area ground floor gedung 

perkantoran akan mendekati 

harga tipikal sewa ruang kantor 

dikarenakan permintaan banking 

hall cenderung mengecil 

karena digitalisasi.

Sumber:  2023 Jakarta Property Market Outlook by LEADS Property Indonesia
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Untuk wilayah 

Jakarta, area yang akan 

dikembangkan untuk rumah 

tapak akan cenderung lebih ke 

kawasan timur yang didukung dengan 

konektivitas ke transportasi umum 

untuk memudahkan akses menuju 

kawasan CBD. 

Dengan harga tanah yang sudah 

cenderung mahal dan harga bangunan 

yang akan naik, pengembangan 

rumah tapak 3 lantai akan menjadi 

alternatif dibandingkan apartemen, 

dan luas pengembangan cluster akan 

cenderung di bawah 1 Ha.

Di masa mendatang, akan 

ada tren permintaan dan transaksi 

penjualan rumah tapak berukuran 

di atas 300 m² dengan fasilitas 

komunal dari generasi baby-boomers 

yang memiliki kemampuan keuangan 

untuk dijadikan sebagai rumah 

peristirahatan dan kumpul keluarga. 

Pasarnya cenderung akan berada di 

daerah dengan hawa sejuk dan hijau, 

seperti di Sentul, BSD, Alam Sutera 

dan beberapa township lainnya.

Persaingan unit primer dari 

pengembang untuk rumah tapak 

akan bersaing dengan unit sekunder 

(pemilik kedua), dikarenakan banyak 

pemilik kedua yang melepas aset 

mereka dikarenakan harga properti 

yang cenderung stabil.

Sektor Retail

Pasar retail di shopping malls 

bergerak menuju perbaikan meskipun 

berjalan dengan lambat. Penyewa-

penyewa retail mulai melanjutkan 

ekspansi nya dengan ukuran-ukuran 

unit yang jauh lebih kecil dari 

sebelumnya. Tingkat hunian retail 

terus menunjukkan pertumbuhan 

meski belum signifikan. Saat ini 
pasar kedatangan penyewa retail 

baru dengan konsep baru yang akan 

menggantikan merek lama yang 

memperkecil atau menutup ruang 

sewanya karena pandemi. Setelah 

menahan kenaikan 

harga dasar sewa 

sejak 2020, diprediksi mall 

dan pusat perbelanjaan akan 

mulai menyesuaikan harga dasar 

sewa di tahun 2023.

Pengembangan mall baru 

yang berlokasi di luar CBD area 

memiliki kemungkinan untuk me-

nunda operasional mallnya jika 

belum mendapatkan penyewa pra-

komitment yang mencukupi.

Seiring dengan PPKM yang 

telah dilonggarkan dan dikarenakan 

terbatasnya fasilitas ruang terbuka di 

Jakarta, maka tingkat kunjungan mall 

terbuka yang 

bersifat tematik 

atau “street mall” 

yang beroperasi long-

hours sementara generasi yang 

berkeluarga akan tetap mengunjungi 

mall konvensional.

Yang menarik, tren belanja online 

akan kembali bersaing dengan mall 

Retail (Leased Shopping Malls) supply, demand and sales rate

TREN RETAIL 
AREA TERBUKA 

AKAN KEMBALI 

BERSAING DENGAN 

MALL  KONVEN-

SIONAL

>

konvensional. Hal ini dikarenakan 

mall konvensional memiliki daya 

tarik sebagai tempat berbelanja dan 

bersosialisasi bagi masyarakat.

Sektor Hotel

Dengan dibukanya perbatasan 

internasional dan mobilitas yang 

kian membaik, pasar perhotelan 

mengalami pergerakan yang positif 

dengan tingkat okupansi yang kian 

menanjak ke level sebelum pandemi

Pasar perhotelan di Jakarta akan 

kedatangan jumlah pasokan baru 

yang cukup signifikan terutama di 
area CBD Jakarta, setelah sebelum-

nya mengalami keterlambatan dalam 

penyelesaian proyek akibat pandemi.

akan cenderung kembali normal. 

Selain itu, mall juga akan didominasi 

oleh tenant – tenant kategori food 

& beverage yang sedang viral dan 

merek- merek F&B yang sudah 

populer di luar negeri akan mulai 

berdatangan dan mengisi mall.

Tren retail area terbuka akan 

kembali bersaing dengan mall 

konvesional sejak dilonggarkannya 

PPKM. Pemilik lahan strategis di 

kawasan CBD dan perumahan elit 

dapat mempertimbangkan untuk 

mendayagunakan lahan mereka 

sebagai pengembangan area retail 

sementara (temporary retail area).

Generasi millennial lebih 

cenderung mengunjungi area retail 

Sumber:  2023 Jakarta Property Market Outlook by LEADS Property Indonesia
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Seiring dengan kembalinya 

ekspat, wisatawan dan pelancong 

bisnis, okupansi hotel diperkirakan 

akan kian membaik dan dapat 

kembali ke level sebelum pandemi. 

Naiknya permintaan seiring dengan 

bertambahnya pasokan baru dari 

kelas atas (upper class) akan dapat 

mendorong harga kamar rata-rata 

secara umum.

Pengembangan hotel bintang 

lima yang sebelumnya melambat 

karena pandemi, akan segera 

dirampungkan seperti St. Regis 

dan Waldorf Astoria. Sebagian 

besar proyek hotel bintang lima, 

terutama yang berlokasi di CBD 

Jakarta, cenderung diintegrasikan 

dengan apartemen strata kelas 

luxurious atau upper class dan 

atau serviced apartment. Selain 

di Jakarta, pengembangan hotel 

luxury bintang lima juga akan terus 

berlanjut umumnya di Bali, Labuan 

Bajo dan Lombok.

Sektor Industrial

 Ditunjang oleh meningkatnya 

ketergantungan global pada teknologi 

dan internet, data center adalah 

salah satu sektor baru yang menjadi 

penggerak utama bagi permintaan 

lahan industry, selain sektor yang 

lebih umum seperti FMCG, otomotif, 

tekstil, kimia, dan lainnya.

Di antara wilayah lainnya, 

Bekasi akan tetap menjadi wilayah 

yang memiliki pasokan terbanyak, 

didorong oleh berbagai Kawasan 

Industri eksisting yang telah cukup 

matang serta juga terus melakukan 

ekspansi.

Permintaan diperkirakan 

tumbuh positif didorong oleh 

berbagai sektor, namun utamanya 

adalah IT dan data center, logistik 

(modern warehouse), diikuti oleh 

electronic vehicle dan otomotif. 

Sektor-sektor umum lainnya seperti 

FMCG, tekstil, kimia, dan lainnya juga 

oleh kawasan timur Jakarta, khusus-

nya Bekasi, Karawang hingga Subang, 

oleh karena ketersediaan infratruktur 

yang memadai baik yang eksisting 

maupun dalam perencanaan, seperti 

jalan tol Trans Jawa (Jkt-Cikampek, 

Jkt-Cikampek Selatan, Cipali), JORR 

2 hingga Tg. Priok, future JORR 3 

(Sentul-Karawang), dan proximity 

dengan Pelabuhan Tg. Priok, Cikarang 

Dry Port, Pelabuhan Patimban hingga 

Bandara Kertajati;

Sektor data center serta   

disaster recovery center akan men-

dorong permintaan untuk lahan 

industri di industrial estate se-

hubungan dengan ketersediaan dual 

power provision, fiber optic network, 
bebas banjir dan relatif aman bila 

gempa bumi. Sedangkan untuk 

lokasi di luar wilayah metropolitan 

Jakarta, Batam akan merebut potensi 

permintaan lahan data center dari 

Singapura.

Hotel cumulative supply, demand and occupancy rate

diperkirakan turut meningkat seiring 

dengan dengan peningkatan target 

realisasi investasi nasional menjadi 

Rp 1.400 triliun pada tahun 2023 

oleh pemerintah.

Di masa depan, perkembangan 

sektor industri tetap akan didominasi 

Pengembangan fasilitas mobil 

listrik (electric vehicle), baterai serta 

spare parts-nya mulai terlihat di 

Bekasi dan Karawang; Hal ini turut 

didorong oleh fakta bahwa Indonesia 

memiliki cadangan Nikel terbesar            

di dunia.l

Industrial land cumulative supply, demand and sales rate

PENGEMBANGAN 

HOTEL LUXURY 

BINTANG LIMA 

JUGA AKAN TERUS 

BERLANJUT... 

O U T L O O K

Sumber:  2023 Jakarta Property Market Outlook by LEADS Property Indonesia

Sumber:  2023 Jakarta Property Market Outlook by LEADS Property Indonesia
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