
S I A R A N   P E R S 

PPRO “GROUNDBREAKING” APARTEMEN AMARTHA VIEW 

 

SEMARANG — Pengembang nasional terkemuka PT PP Properti Tbk (Kode Saham: PPRO) 

melakukan groundbreaking proyek Amartha View, yang serempak dilaksanakan bersama dua 

proyek lain di Surabaya dan Serpong. 

            Di Serpong, Perseroan melakukan groundbreaking proyek apartemen Ayoma di atas lahan 

seluas 1 hektare, sementara di Surabaya, peletakan batu pertama dilakukan di proyek Grand 

Dharmahusada Lagoon di atas area seluas 4,2 hektare. 

“Groundbreaking yang kami laksanakan secara serentak di 3 kota besar di Indonesia 

merupakan bukti keseriusan kami dalam menyediakan produk berkualitas bagi konsumen. Di sisi lain, 

hal ini merupakan komitmen kami untuk terus mengembangkan PP Properti menjadi perusahaan 

properti terkemuka di Tanah Air, Acara Groundbreaking ini sekaligus merupakan perayaan HUT PT PP 

Properti Tbk yang ke-2, yang diperingati pada tanggal 12 Desember 2015” ujar Galih Saksono, 

Direktur Teknik dan Operasi PP Properti. 

Perseroan yang merupakan anak usaha PT PP (Persero) Tbk. diharapkan akan memperoleh 

tambahan pendapatan sebesar Rp11 triliun dari ketiga proyek tersebut.             

Dari proyek Amartha View, PPRO menargetkan dapat meraup total marketing sales Rp2 triliun dari 

keseluruhan proyek yang dikerjakan dalam 3 tahap dan diharapkan rampung pada 2026. 

            Secara keseluruhan, Amartha View akan dibangun 7 tower (2 Tower pada Phase pertama, 3 

Tower di Phase ke dua dan 2 Tower di Phase ke Tiga) di kawasan ini. Pada tahap pertama, Amartha 

View akan dibangun 1 tower  yang memiliki 798 unit apartemen dengan Harga awal adalah Rp13 

Juta /m2 dan ditargetkan rampung pada 2017. 

            “Untuk keseluruhan proyek Amartha View, kami menggelontorkan investasi Rp350 miliar,” kata 

Galih Saksono. 

            Amartha View Avartment merupakan salah satu proyek terbaru perseroan di Semarang 

Barat. Lokasi apartemen ini berada dalam kawasan Payon Amartha yang saat ini sukses 

memasarkan rumah tapak yakni Amartha Residence dan Amartha Regency. 

Ke depan, brand Payon Amartha berencana mengembangkan Amartha Mansion (Club 

House) dan Amartha Arcade berupa supermarket. 

Siswady Djamaluddin, Project Manager Payon Amartha, mengatakan Amartha View 

Avartment pada phase pertama dibangun di atas lahan sekitar 8.800 m2. Perseroan akan 

membangun dua menara dengan kapasitas total sekitar 1.598 unit dengan rincian 798 unit di tower 

1 dan 800 unit di tower 2. 

PP Properti sejak 1996 telah aktif melakukan pengembangan di Semarang dengan 

membangun kawasan pemukiman Permata Puri di kawasan perbukitan Ngaliyan, Semarang Barat. 

Luas area kawasan tersebut mencapai 60 hektare dan telah dibangun kurang lebih 2.200 unit 

rumah. 

-end- 


