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Bangun Perumahan, Cukup Satu Hektar

Terletak di lokasi yang strategis, berada di
kota Sidoarjo Barat, akses yang mudah
dijangkau, dan secara administrasi terletak di
kecamatan Sidoarjo Kota.

Kami PT. Bersama Makmur Abadi mem-
persembahkan untuk anda Perumahan Villa
Jasmine 3.  Bagi anda semua yg gemar
berinvestasi dan mencari tempat tinggal yang
layak huni dan berkelas.  Komplek perumahan
dengan konsep One Gate System dan di
lengkapi dengan fasilitas-fasilitas antara lain
tempat ibadah, sarana pendidikan yang
terletak di komplek perumahan, pertokoan
(contoh Alfamidi dll), klinik kesehatan, jalan

Desain minimalis modern menggunakan atap galvalum ketinggian 4m
paving stone dan untuk makam terletak tidak
jauh dari komplek perumahan Villa jasmine.

Untuk tahap terakhir Perumahan Villa
Jasmine 3 memasarkan type 45/98 (3 unit),
type 70/189 (5 unit) dan ruko (5 unit).  Dengan
harga yang terjangkau dan dengan spe-
sifikasi rangka atap Galvalum dan material
yang berkualitas serta ketinggian plafon
rumah 4 meter, menjadikan perumahan Villa
Jasmine  menjadi komple k perumahan
terbaik di kelasnya.

Perumahan  Villa Jasmine 3

Untuk informasi pemasaran hubungi
Telepon (031) 8069000, 77780009,8052555.

Untuk informasi pemasaran hubungi
Telepon (031) 8069000, 77780009,8052555.

NURHADI, owner Gra-
ha Kencana Grup ini,
memang sangat populer.
Proyek pertama yang di-
bangun adalah Peruma-
han Permata Juanda, dan
sudah terjual habis. Kemu-
dian, ia juga sukses me-
ngembangkan Perumahan
Blukid.

Sekarang, Nurhadi akan
mengembangkan peru-
mahan di dua lokasi lagi.
Di antaranya di kawasan
Timur Sidoarjo yang masih
dalam proses perizinan.

Nurhadi, di kalangan
pengembang, dinilai orang
yang bertangan dingin dan
pekerja keras. Setiap mem-
bangun kawasan peruma-
han selalu sukses. Proyek-
nya memang tidak terlalu
luas, namun tidak sampai
lima tahun sudah ludes
terjual.

Bagi ketua Asosiasi Pe-
ngembang Perumahan dan
Permukiman Seluruh In-
donesia (Apersi) Jatim ini,
membangun kawasan pe-
rumahan tidak harus sam-
pai ratusan hektar. Pu-
luhan hektar sudah cukup,
yang penting lokasinya
dekat konsumen.

Menurut dia, sebelum
membeli rumah, konsu-
men selalu banyak pertim-
bangan. Pertama, masalah
harga, kemudian kedeka-
tan dengan tempat kerja,
berikut infrastrukturnya.

Nurhadi memberikan
contoh, Perumahan Per-
mata Juanda. Lokasinya
dekat Surabaya dan Ban-
dara Juanda dan kompleks
industri. “Mereka yang
bekerja di sekitar situ,
tentunya ingin mencari
rumah yang dekat dengan
tempat kerja,” jelasnya.

Kata dia, untuk memper-
cepat pemenuhan rumah,
Koperasi Pegawai Negeri
(KPN) yang tersebar di
setiap kota kecamatan bisa
dilibatkan dalam mem-
bangun rumah. Proyek
tidak harus luas. Satu
hektar sudah cukup. Se-
dangkan pembelinya ada-
lah anggota KPN yang
bekerja di kota kecamatan
itu. Misalnya guru atau
pegawai kecamatan. “Me-

reka itu perlu rumah yang
dekat tempat kerja untuk
efisiensi waktu. Jika ker-
janya di Surabaya dan

membeli rumah di Tang-
gulangin, maka waktunya
akan habis di jalan, tidak
ekonomis,” jelas Nurhadi.

Konsep itu, sambung dia,
telah disampaikan pada
Menteri Perumahan Rak-
yat (Menpera). Karena
untuk realisasinya perlu
dukungan dari pemerintah.

Khusus untuk Sidoarjo,
jelas Nurhadi, adalah ka-
wasan yang sangat pros-
pektif. “Di situ pasarnya
besar, yaitu karyawan
industri. Juga warga Sura-
baya yang ingin membeli
rumah yang relatif mu-
rah,” tandasnya.

Membaiknya pasar pro-
perti di Sidoarjo men-
jadikan pengembang di
kawasan itu optimistis
rumah yang dibangunnya
akan terjual habis. Sem-
buran lumpur panas La-
pindo di Porong yang se-
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belumnya sempat meng-
ganggu pasar, kini tidak
lagi. Konsumen sudah
tidak khawatir kalau sem-
buran lumpur panas itu
berdampak negatif. Pem-
beli hanya berpikir, bagai-
mana memiliki rumah
yang dekat dengan Sura-
baya dan tempat kerja.

Saat ini, sebut dia, 150
pengembang beroperasi
Sidoarjo, dengan jumlah
kawasan perumahan yang
sedang dibangun 115 pro-
yek dengan luas lahan
yang dikembangkan se-
kitar 15 ribu hektar.

Jumlah pengembang le-
bih banyak. Ini karena ada
satu proyek yang diker-
jakan dua pengembang,
khususnya yang mengan-
tongi izin lokasi cukup
luas. Misalnya, 500 hektar,
1.000 hektar, dan 2.000
hektar.  (za/yud)
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KEMBANGKAN PROYEK: Graha Permata Juanda, salah satu kawasan perumahan yang dikembangkan Graha Kencana Group. Lokasinya yang dekat Surabaya dan Bandara Juanda dan kompleks
industri menjadikan salah satu solusi kedekatan dengan tempat kerja berikut infrastrukturnya.
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