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Sektor Properti Kunci Pertumbuhan Ekonomi

GELIAT Properti di Kota Malang agaknya
tidak akan pernah surut, beberapa tahun terak-
hir ini beberapa pengembang baru beserta pro-
duk huniannya terus bermunculan. Konsumen
seperti disuguhi aneka produk hunian baru,
yang masing-masing memiliki kelebihan dan
kekurangannya. Kondisi pasar semacam ini
mengajak konsumen untuk lebih jeli dan bijak-
sana dalam menentukan rumah ideal yang nya-
man ditinggali, sekaligus bernilai investasi tinggi.

Di tengah semakin maraknya bisnis poperti
tersebut, konsep kota mandiri seringkali di-
hembuskan kembali sebagai salah satu point
of sales. Sebuah konsep hunian yang mena-
warkan berbagai sarana dan prasana sosial
bagi para penghuninya, atau dengan kata lain
hampir semua kebutuhan hidup bisa dipenuhi
tanpa harus keluar dari lingkungan perumahan.
Konsep yang ideal ini sebenarnya sudah dirintis
oleh Kota Araya ñ Malang, untuk mewujudkan
kenyamanan tinggal bagi penghuninya

Kota Araya yang dikembangkan di atas
sebuah konsep masterplan dengan luas pe-
ngembangan 1000 ha, berfokus  pada pem-
bentukan sebuah kota mandiri yang ramah
lingkungan. Saat ini lebih dari separuh total
luas project difungsikan sebagai lahan hijau,
dalam bentuk taman, hutan buatan dan fa-
silitas yang tersebar diseluruh perumahan.

Fasilitas komersial seperti Plaza Araya dan
Ruko Puriniaga pun disiapkan agar penghuni
Kota Araya tidak perlu jauh pergi ke pusat kota
hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Berbagai fasilitas olahraga dan hiburan pun
disediakan. Padang Golf berstandar interna-
sional lengkap dengan club house dan driving
range-nya menjadi ikon utama Kota Araya.

Ditambah pula dengan Family Club yang di-
lengkapi dengan Swimming Pool, Fittness Cen-
ter, Sauna, Jacussi, Basketball, Tennis Outdoor
serta Indoor Badminton akan melengkapi ke-
butuhan penghuni untuk berolahraga. Dan apa-
bila anda ingin meluangkan waktu untuk ber-
santai bersama keluarga, Taman Indie Resto
akan menjadi pilihan tepat, sebuah tempat ma-
kan yang berlokasi di pinggiran Sungai Bango,
sebuah pilihan wisata kuliner yang tiada duanya.
Tidak berhenti di situ, Kota Araya terus me-
ngembangkan fasilitas- fasilitasnya, tentunya de-
mi meningkatkan kenyamanan hunian sekaligus
meningkatkan nilai investasi setiap produknya.

Selain pengembangan fasilitas kota, Kota
Araya juga terus melakukan pengembangan
proyek-proyek barunya, kluster demi kluster
mulai dibangun untuk mengimbangi realisasi
Tata Kota Malang yang mulai berjalan. Pem-
bangunan  Jalan tol Pandaan - Malang nanti-
nya akan menjadi nilai positif  bagi aksesibi-
litas serta investasi kawasan Kota Araya

Di tengah persaingan properti, menjadikan
Kota Araya terus meningkatkan mutu setiap
produknya. Semua bangunan hunian di Kota
Araya dibangun dengan ketelitian dan penga-
wasan yang ketat untuk tetap menjaga kua-
litasnya. Saat ini Kota Araya menawarkan pro-
duk barunya dengan Paket Program Bebas
Semua Biaya, Angsuran Sampai 60x, serta
hadiah Koin Emas edisi khusus Tahun Naga.

Kunjungilah Kota Araya, kami siap mem-
bantu Anda di Kantor Pemasaran, Jl. Blimbing
Indah Megah No. 1 Kota Araya, Malang, pe-
layanan diadakan setiap hari, minggu dan
hari libur pun tetap buka, untuk informasi
lebih lengkap, hubungi 0341-493130.(*)

The GreenWood Golf Kota Araya - Malang

Mewujudkan Rumah Idaman
di kawasan yang sejuk, hijau dan bersih dengan fasilitas terlengkap

Sektor Properti Kunci Pertumbuhan Ekonomi
SURABAYA-Sektor properti

pada tahun 2011 secara nasional
mampu mencatat transaksi se-
besar Rp 320 triliun. Angka ini
tumbuh Rp 39,5 triliun dari ta-
hun 2010 yang sebesar Rp 280,5
triliun. Untuk tahun 2012 di-
perkirakan tumbuh 15-20 persen.

Ketua Dewan Pengurus Dae-
rah (DPD) Real Estat Indonesia
(REI) Jatim Erlangga Satria-
gung mengatakan, dari tran-
saksi sebesar Rp 320 triliun itu,
Jatim menyumbang sekitar 15
persen atau sekitar Rp 48 tri-
liun. Sektor Rumah Sederhana
Tapak (RST) menyumbang se-
kitar Rp 3,2 triliun.

Jika properti tumbuh, maka
sektor lain ikut terangkat. Ke-
sejahteraan rakyat juga me-
ningkat. Sebaliknya, jika sektor
properti yang lebih dulu terpu-
kul maka bisa menimbulkan
krisis ekonomi. “Properti adalah
kunci pertumbuhan ekonomi,”
kata Erlangga ditemui di kan-
tornya, Kamis (23/2).

Erlangga memberikan contoh,
saat terjadi krisis keuangan ta-
hun 2008, dampak sangat tera-
sa terjadi di sektor pebankan,
yaitu naiknya suku bunga kre-
dit. Tak ayal sector property pun
terpengaruh. “Terjadi penurun-
an pembelian rumah mulai tipe
kecil, menengah, atas maupun
mewah,” lanjutnya.

Setahun sebelumnya, kata
Erlangga, yaitu tahun 2007, sektor
properti sudah terkena dampak-
nya lebih dulu. Seperti penjualan
mulai turun. Namun dampaknya
tidak terlalu lama. “Karena ter-
nyata dampaknya pada Indonesia
tidak besar, dan sektor properti
sudah tumbuh sehingga pasar
cepat normal,” jelas mantan ketua
Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Jatim itu.

Keberhasilan pemerintah me-
ningkatkan kesejahteraan ma-
syarakat, diakui Erlangga juga

berdampak pada penjualan sek-
tor properti. Baik perumahan,
apartemen atau rumah susun
(rusun), rumah toko (ruko) dan
hotel, mengalami kenaikan pen-
jualan cukup bagus. “Pertum-
buhan ini sangat melegakan,”
sambung Sarjana Elektro ITS itu.

Lebih jauh Erlangga menjelas-
kan, saat ini pengembang sangat
bersemangat membangun apar-
temen. Ada 21 apartemen di-
bangun di Surabaya, dengan se-
kitar 5.000 unit kamar. Ada yang
sudah selesai, ada yang masih da-
lam pembangunan. Juga ada tiga
proyek lagi yang akan segera di-
bangun, yaitu di Raya Darmo, Ja-
lan Kayoon, dan A Yani. “Kalau
ekonomi tidak tumbuh, pengem-
bang tidak akan membangun
apartemen,” tegas Erlangga.

Investasi untuk membangun
apartemen itu sekitar Rp 30 tri-
liun. Cukup besar, namun ka-
rena pasarnya besar besar, ma-
ka pengembang optimis akan
terjual habis. Kenyataannya
memang demikian, pemba-
ngunan masih dilakukan, unit
apartemen sudah terjual habis.

Begitu juga pembangunan ho-
tel, ada lima sedang dibangun,
dan ada sekitar 10 proyek yang
sudah mengantongi izin dan
akan segera dilakukan pem-
bangunannya. “Tahun ini akan
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MENJULANG: Water Place Apartment milik Pakuwon Group, salah satu apartemen yang meramaikan industri
properti Surabaya.

APARTEMEN DI SURABAYA
NAMA                            JUMLAH UNIT
1. Adistana 500
2. Gunawangsa 1.150
3. The Adiwangsa 372
4. Menara Metropolis 800
5. Twin Tower 164
6. Pangeran Residences 688
7. Waterplace Apartement 2.000
8. Kosmopolis dengan 180
9. Cito Apartemen 240
10. Pangeran Residences 688
11. Petra Town Square  -
12. Via & The Vue Apartment 413
13. Grand Darmo Suite  -
14. DR Apartemen 650
15. Puri Mas 624
16. Trilium -
17. Puncak Kertajaya  -
18. Puncak Permai 1.000
19. UC Apartemen 3.000
20. Grand Sahala (Gresik) 500
21. JGU Apartemen -

DATA: Diolah dari berbagai sumber.

ada sekitar 1.500 kamar hotel di
Jatim,” kata M Sholeh, Wakil Ke-
tua Perhimpunan Hotel dan Res-
toran Indonesia (PHRI) Jatim.

Banyaknya pembangunan ho-
tel di Surabaya merupakan in-
dikasi kalau kondisi perekonomia
Jatim sangat baik. Bahkan
pertumbuhan ekonomi tahun
2011 lebih tinggi dari nasional,
yaitu 7,22 pesen. Sementara
nasional hanya 6,46 persen.

Sebelum membangun, jelas M
Sholeh, investornya telah me-
lakukan studi. Kalau hasilnya
tidak baik, tentunya tidak akan
meneruskan investasinya.

General Manager (GM) Hotel
Bisanta Bidakara itu menam-
bahkan, rata-rata okupansi
hotel di Surabaya mencapai 70
persen. Sholeh yakin investor
yang membangun hotel itu juga
melakukan promosi untuk
mengundang tamu datang ke
hotelnya. (za/opi)
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