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Tahun Ini, Pembeli Terima Apartemen Guna Wangsa

PT Guna Wangsa Investindo
(GWI) tahun ini mulai menye-
rahkan unit apartemen ke pem-
beli, setelah dilakukan topping
off bulan Januari lalu dan kini
memasuki tahap finishing. Di-
perkirakan pada akhir bulan Ok-
tober 2012 nanti PT GWI mulai
menyerahkan unit apartemen
kepada pembeli, serta segera
mengoperasionalkan Apartemen
Hotel (Apartel) yang dikelola oleh
Sahid Hotel Management.

Direktur PT GWI Triandy Gu-
nawan kepada wartawan disela-
sela topping off mengatakan, ji-
ka tidak ada hambatan, unit
apartemen akan diserahkan ak-
hir bulan Oktober tahun ini. Itu
artinya sejak dilakukan ground
breaking Mei 2010 Apartemen
Guna Wangsa telah sesuai jad-
wal pembangunannya.

Sementara itu Marketing Ma-
nager PT GWI, Fritz Handoyo
mengatakan, pihaknya ber-
harap masyarakat untuk tidak
menyia-nyiakan kesempatan e-
mas investasi cerdas Apar-

temen Guna Wangsa. Karena
hanya tersisa tinggal beberapa
unit saja dari 1.150 unit yang
dibangun.

Apartemen Guna Wangsa
memiliki prospek bisnis, seka-
ligus investasi yang bagus, ter-
bukti dengan maraknya pembeli
di setiap pameran yang digelar.

Berbagai fasilitas utama se-
kelas hotel berbintang, seperti
kolam renang, keamanan 24

ga, Guna Wangsa apartemen
murah karena harga yang di-
tawarkan dua tempat tidur dengan
luas 36 meter persegi harganya
sekitar 200 jutaan,”  tandas Fritz.

Dapatkan diskon dan hadiah
menarik selama pameran di
Gramedia Expo sampai dengan
tanggal 26 Februari 2012. (pak,
kata-kata ini tolong dimasukkan,
tolong diedit biar kata-kata ini
enak dibacanya)

Sedangkan Corporate Ar-
chitect PT Sahid International
Hotel & Consultant, Ir Warso
Irianto mengatakan, kerjasama
strategis ini merupakan konsep
pengembangan jaringan Hotel
Sahid, khususnya untuk Apartel.
Kami sudah mengoperasional-
kan beberapa hotel di Jatim, na-
mun untuk jenis Apartel di Su-
rabaya ini pertama kali.

“Prospek bisnis apartel di Su-
rabaya sangat baik, hal itu ter-
buksi tingkat hunian Hotel Sahid
diatas 70 persen. Sedangkan un-
tuk Guna Wangsa Apartel ini kami
menargetkan 80 persen tingkat
hunian,” jelas Warso.(tyo/Adv)

jam & CCTV, parkir dalam ge-
dung yang cukup luas, serta pe-
nunjang untuk kebutuhan pro-
fesional muda, seperti comersial
area. Seperti Mini Mall, Coffee
Shop, Entertaiment Centre, ser-
ta Business Centre.

’’Sampai hari ini dari 1.150 unit
apartemen yang dibangun ting-
gal tersisa beberapa unit saja,
diharapkan semua unit habis ter-
jual akhir tahun ini. Dari segi har-

Pameran  Apartemen
Guna Wangsa melakukan
penjualan promo unit-unit
terakhir, segera hadir di

1. Gramedia Expo, Jl.
Basuki Rahmat, Surabaya
Surabaya tgl 18 s/d 26
Februari 2012

2. Surabaya Plaza Jalan

Pemuda tanggal 5 s/d 11
Maret 2012 .(Depan
Superindo)

3. Marketing Office & Show
Unit
Jalan Raya Kertajaya Indah
Timur Blok O/104-105
Surabaya
Telp. (031) 594 5377
(Minggu Tetap Buka)

PT GUNA WANGSA INVESTINDOPT GUNA WANGSA INVESTINDO

Segera Hub. Marketing
Guna Wangsa

Apartment – Manyar
1. Verry 081 35772 6105
2. Anto’ 031 60 508 508
3. Suli 081 21623 9090
4. Sarah 081 33607 6206
5. Rosihan 081 750 40011
6. Santi 031 7230 1264
7. Yenny 081 733 8189

TYO/RADAR SURABAYA

Triandy Gunawan didampingi Sukoco Gunawan (kiri), Aries Wijayanto (dua dari kanan) dan Ufuk Saputro Wibowo
(kanan) memecah kendi sebagai simbul selesainya pekerjaan konstruksi Apartemen Guna Wangsa yang kini memasuki
tahap Finishing.

TYO/RADAR SURABAYA

Fritz Handoyo (kiri) dan tamu undangan.

PERTUMBUHAN ekonomi
nasional dan lokal yang sema-
kin kondusif serta dukungan
perbankan dengan menyedia-
kan bunga kredit yang relatif
ringan, semakin memicu per-
tumbuhan industri properti di
Indonesia.  Sebab, kebutuhan
KPR kini bukan dimonopoli-
customer kecil saja, namun pem-
beli properti kelas atas kini juga
semakin suka dengan KPR.

Menurut Eko Budiono, Kepala
BCA Kantor Kredit Konsumer Su-
rabaya (K3S), pihaknya menyam-
but positif membaiknya pasar
properti tahun ini. Untuk itu,
sebagai salah satu bank terbesar
di Indonesia, BCA siap membantu
masyarakat yang menginginkan
berbagai properti lewat KPR.

“Kebutuhan property masih
cukup tinggi. Kami akan support
terus dengan menyediakan berba-
gai kemudahan pelayanan terha-
dap masyarakat termasuk bunga
ringan,” kata Eko Budiono yang
dihubungi lewat handphone-nya.

Saat ini bunga KPR yang di-
berlakukan sejumlah bank me-
mang terkesan semakin murah.
Rata-rata sudah satu digit. Se-
lain karena persaingan antar-
bank dalam menyalurkan KPR
semakin tinggi, juga pasar KPR
itu sendiri cukup besar dan
menjanjikan. Rata-rata bunga
KPR sekarang antara 7,5–9,5
persen. Bahkan, ada KPR yang
bunganya hanya 5,4 persen.

Kerjasama dengan konsep
subsidi silang yang dilakukan
antara bank dengan developer
kian hari juga semakin mena-
rik.  Karena antar developer ju-
ga persaingannya semakin ke-

tat. Mereka tidak hanya ditun-
tut memberikan produk yang
terbaik dengan fasilitasnya, na-

mun juga bagaimana kemu-
dahan pembayaran bisa dilaku-
kan. Dan salah satunya adalah

lewat KPR.
Memang penyerapan KPR di

setiap proyek tidak sama. Ada

proyek yang penjualannya
lewat KPR tidak lebih dari 20
persen saja seperti di Graha

Famili. Namun ada juga yang
penyerapan KPR terus me-
ningkat meskipun itu di peru-
mahan elit dan berkelas. Se-
perti di CitraLand dan Wisata
Bukit Mas, rata-rata penye-
rapan KPR-nya sudah mencapai
70 – 80 persen.

“Sekarang hampir semua pro-
yek properti memanfaatkan
KPR baik itu perumahan, office
maupun kondotel. KPR me-
mang menjadi pilihan bagi cus-
tomer, baik kelas middle mau-
pun kelas atas,” tandas Ste-
phanus Setyabudi, Direktur PT
Twenty One Development.

Untuk itu, BCA  juga tidak
segan-segan melakukan ker-
jasama dengan hampir semua
developer di Surabaya dengan
ratusan proyek yang tersebar
di sejumlah kota wilayah kerja
K3S seperti Surabaya, Sidoarjo,
Gresik, Mojokerto, Jombang,
Tuban, dan Madura.  Bahkan
BCA K3S tahun ini berani
mematok kenaikan KPR hingga
200 persen. Kalau tahun lalu,
bank raksasa ini sukses menya-
lurkan KPR senilai Rp 1,3 tri-
liun, maka tahun ini ditingkat-
kan menjadi Rp 2 triliun lebih.

“Kami terus memberikan
yang terbaik buat masyarakat,
Kami kira bunga sekarang juga
cukup terjangkau. Kami juga
ada program bunga 8 persen
fixed 55 bulan,” tambahnya.

Sutoto Yakobus, Direktur PT
Ciputra Surya Tbk, menambah-
kan, meskipun pasar membaik
pengembang harus semakin
kreatif. Pengembang tidak
boleh over agresif. Sebab hal itu
justru akan berimbas kurang
baik terhadap pasar properti.
“Dukungan bank dengan me-
nyediakan KPR dengan bunga
yang ringan semakin mengge-
rakkan minat beli masyarakat,”
tuturnya. (fix/hen)

KPR Bunga Rendah Picu Membaiknya Pasar Properti
BCA Patok
Pertumbuhan KPR
200 Persen
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DUKUNGAN KPR RENDAH:  Membaiknya pasar properti tahun salah satunya didorong oleh rendahnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditawarkan
perbankan. Salah satunya adalah BCA yang tidak segan-segan melakukan kerjasama dengan hampir semua developer di Surabaya dengan ratusan
proyek yang tersebar.


