
ICON21 Kebon Jeruk
Telah Terjual 75%

Developer Ramai-Ramai Ekspansi Pasar

layouter: robet

JUMAT ● 24 ● FEBRUARI 2012 HALAMAN 29● ● LIPUTAN KHUSUS PROPERTI

SAAT ini jangkauan pe-
bisnis Surabaya semakin ber-
kembang dan maju pesat.
Banyak pebisnis Surabaya
dari sektor retail, manufaktur
hingga jasa berekspansi dan
melebarkan sayapnya ke
Jakarta. Tentunya para pe-
bisnis tersebut memerlukan
tempat untuk kantor cabang
di Jakarta. Sebagian dari me-
reka sudah menyewa ruko
atau kantor dan saat ini ingin
meningkat dengan mempu-
nyai kantor sendiri.

Salah satu area yang pa-
ling diminati pebisnis Su-
rabaya adalah Kebon Jeruk
di Jakarta Barat. Kultur, de-
mografi dan sosiologi pen-
duduk Jakarta Barat relatif
mempunyai banyak kesa-
maan dengan penduduk Su-
rabaya. Banyak sekali pen-
datang asal Surabaya yang
tinggal, bekerja dan berbis-
nis di sekitar Kebon Jeruk.
Wilayah ini telah lama dike-
nal sebagai pusat bisnis dan
perdagangan yang sangat
ramai di Jakarta.

ICON21 Kebon Jeruk ha-
dir di lokasi strategis, te-
patnya jalan Meruya Ilir Ra-

ya yang merupakan akses
utama penghubung antara
wilayah kota dan Jalan Pan-
jang (Exit tol Kebon Jeruk)
menuju Kebon Jeruk Inter-
con, Kedoya dan Puri Indah.
Tidak jauh dari Kebon Jeruk
juga terdapat akses tol ke
BSD City, Karawaci dan Me-
rak sehingga menjadi peng-
hubung penting area terse-
but menuju kota Jakarta.

Area di sekitar ICON21
sendiri merupakan area per-
dagangan dan jasa yang sa-
ngat berkembang dan ber-
dekatan dengan berbagai
pusat bisnis, mal dan uni-
versitas terkemuka di Ja-
karta. Banyak usaha perda-
gangan dan jasa, banking,
insurance dan office yang
berdiri di area ini sehingga
ICON21 mempunyai nilai
investasi yang bagus.

Tepat di samping ICON21
terdapat kompleks ruko dan
Belmont apartment dan di
seberangnya berdiri Kebon
Jeruk Business Park.

 Dari sisi arsitektural,
ICON21 telah menerapkan
konsep modern minimalis,
double facade yang berman-

faat untuk mengurangi pa-
nas matahari dan green ar-
chitecture berupa vertical
garden yang berguna seba-
gai filter debu serta sumber
oksigen sehingga dapat me-
ningkatkan kualitas udara. 

Dengan lokasi prima yang
sudah sangat ramai dan
dikenal luas oleh masya-
rakat Surabaya, ICON21
Kebon Jeruk mendapat res-
pon yang bagus dari masya-
rakat. Hal ini ditunjukkan de-
ngan telah terjualnya 75%
unit yang ditawarkan dimana
sebagian besar pembelinya
adalah pebisnis Surabaya.

Kebanyakan dari mereka
membeli unit di ICON21 un-
tuk membuka kantor cabang
hingga memberikan lokasi
usaha untuk dikembangkan
oleh anak mereka yang ku-
liah/bekerja di Jakarta.(fix)

Ternyata Masyarakat Surabaya
Banyak Yang Berbisnis di Jakarta

ICON21 Kebon Jeruk
Telah Terjual 75%

Untuk informasi lebih
lanjut hubungi:

Homeland Indonesia di
(031) 596 3388, Citylite

(031 599 0110) atau
ERA Paradise (031 566

7818).

Developer Ramai-Ramai Ekspansi Pasar
SURABAYA-Sinyal mem-

baiknya pasar properti kembali
ditangkap sejumlah pengem-
bang besar di Surabaya. Mereka
tidak hanya intens mengem-
bangkan sejumlah produk ter-
barunya di Kota Pahlawan saja,
namun juga gencar melakukan
ekspansi ke sejumlah kota di
Indonesia.

Stephanus Setyabudi, Direk-
tur PT Twenty One Develop-
ment mengatakan, tahun ini
merupakan momen untuk me-
lakukan ekspansi pasar. Sebab,
market cukup kuat di hampir
semua kota besar di Indonesia.
Bukan hanya Jakarta dan Su-
rabaya saja, namun juga di ko-
ta-kota lain.

“Karena itu, mulai tahun ini
kami akan konsen mengem-
bangkan sejumlah proyek di
luar Surabaya. Kami awali dari
Jakarta dan Bali. Kemudian
akan kami susul dengan proyek
lain di Semarang, Jogjakarta,
Bandung, Makassar, Medan,
dan Balikpapan,” ujar Stepha-
nus Setyabudi belum lama ini.

Sebagai pengembang yang
sukses membangun sejumlah
perumahan dan kondotel (kon-
dominium hotel), Twenty One
Group juga tetap fokus pada bi-
dang properti yang selama ini
digelutinya. Pihaknya akan fo-
kus mengembangkan proyek
kondotel bintang tiga dan empat
di Surabaya, Bali, Jakarta, dan
Malang.

Langkah ini merupakan ba-
gian dari strategi manajemen
untuk menjadikan Twenty One
Development sebagai perusaha-
an properti yang tidak hanya

dikenal secara nasional, namun
juga secara regional. Pihaknya
ingin ke depan, Twenty One
Group bisa masuk kawasan
Asia. Karena itu, untuk dua ta-
hun ke depan sudah disiapkan
sejumlah proyek di beberapa
kota besar di Indonesia.

“Kami juga berharap bisa ma-
suk lantai bursa. Tapi semen-
tara kami perkuat dulu image
kami. Salah satunya adalah me-
ngubah nama Property 21 men-
jadi Twenty One Development.
Sebab, Property 21 di mata cus-
tomer masih terkesan sebagai
broker,” jelasnya.

Direktur PT Ciputra Surya
Tbk Sutoto Yakobus menam-
bahkan, membaiknya pasar pro-
perti tahun ini memang harus
dikelola dengan baik. Sebab, se-
dikit saja lengah maka akan se-
makin tertinggal jauh oleh kom-
petitor. Saat ini hampir semua
developer terutama pengembang
besar sedang gencar-gencarnya
melakukan ekspansi pasar.

Produk yang dibidiknya juga
semakin berkembang. Bukan
hanya perumahan, namun juga
apartemen, kondotel, ruko (ru-
mah toko) dan perkantoran.
Hampir semua jenis properti
saat dimasuki. Karena inilah
momen yang tepat. “Pasarnya
memang sedang bagus. Kekha-
watiran dampak lesunya eko-
nomi Eropa dan Amerika, hing-
ga saat ini tidak berdampak di
sini,” kata Sutoto Yakobus.

Untuk itu, sebagaimana de-
veloper lainnya, pihaknya juga
sedang gencar melakukan eks-
pansi pasar lewat berbagai pro-
duk. Di Surabaya, misalnya.

Selain mengembangkan sejum-
lah rumah  berbagai tipe, Ci-
putra juga gencar memasarkan
hotel bintang lima, Ciputra
World Hotel (CWS) serta SOHO
dan apartemen.

“Tahun ini kami akan menam-
bah proyek baru di Semarang,
Jogjakarta, Palu, Surabaya, dan
juga Bali. Kami yakin, rencana
kenaikan harga BBM (Bahan
Bakar Minyak) dan TDL (Tarif
Dasar Listrik) tidak akan ber-
imbas signifikan pada pasar
properti. Kecuali kalau ke-
naikan harga tersebut sangat

besar, itu baru akan terasa dam-
paknya,” kata penggemar berat
humor ini.

Sinarto Dharmawan, Vice Pre-
sident dan COO PT Intiland De-
velopment menambahkan, pasar
properti tidak akan pernah tu-
run selama tidak ada gejolak
yang sangat luar biasa. Sebab,
jum_lah penduduk Indonesia
juga terus bertambah setiap ta-
hunnya. Selain itu, juga per-
tumbuhan ekonomi baik lokal
maupun nasional yang terus
membaik sehingga meningkat-
kan pendapatan masyarakat.

Rumah merupakan kebu-
tuhan utama bagi setiap orang.
Sementara ruang kantor, baik
dalam bentuk ruko maupun of-
fice park juga menjadi kebu-
tuhan utama bagi kalangan pe-
ngusaha. Sebab itu,  kebutuhan
properti tidak akan pernah
menurun.

“Hanya saja bagaimana kita
bisa jeli menangkap peluang itu
dengan menyediakan produk
yang benar benar dibutuhkan
pasar. Selain itu lokasi dan ino-
vasi juga turut menentukan,” ka-
tanya dalam satu kesempatan.

Untuk itu, PT Intiland De-
velopment Tbk juga tidak mau
berpangku tangan. Melihat pe-
luang yang terbuka lebar, pi-
haknya semakin gencar dengan
sejumlah proyek yang disiapkan.
Di Surabaya, misalnya. Selain
getol menyelesaikan proyek per-
kantoran dan lifestyle Spazio Gra-
ha Festival, juga ada apartement
Sumatra 36, perumahan elit
Graha Natura, dan Graha Family.

“Kami juga ada beberapa pro-
yek baru di Jakarta serta hotel
Whiz di beberapa kota lainnya,”
tambahnya.  (fix/opi)
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HIJAU: Surabaya Barat menjadi salah satu kawasan favorit pengembang untuk lokasi ekspansi.


