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GRAND DHARMAHUSADA LAGOON, KONSEP APARTEMEN SARAT INOVASI  

Surabaya  22 Desember 2016 - PT PP Properti Tbk, anak perusahaan PT PP Persero,  memperkenalkan apartemen Grand 
Dharmahusada Lagoon (GDL), yang mengusung tagline “Where people live in happiness”,   hunian vertikal yang elegan dengan 
konsep Go Green, memadukan design bangunan yang  modern dan nuansa alam, dengan  elemen-elemen untuk menunjang 
kebahagian dan keseimbangan hidup setiap penghuninya. 
 
GDL yang berlokasi di daerah Dharma Husada , Mulyosari, Surabaya Timur, dekat dengan Outer East Ring Road (OERR) yang 
segera akan dibangun,  lokasi premium yang  menguntungkan bagi pelaku bisnis.  Lokasi GDL juga dekat dengan kampus 
Universitas Airlangga  dan ITS,  yang akan menyokong pesatnya investasi properti di wilayah yang memang jumlah lahannya telah 
sangat terbatas, dan tinggi harga tanahnya  
 
GDL akan memiliki tujuh residential tower,  dibangun di kawasan super block yang dikelola oleh PP Properti, dilengkapi dengan 
lifestyle mall dan commercial area, yang akan memanjakan penghuninya dalam memenuhi gaya hidup, dan kebutuhan sehari-hari. 
Kawasan ini kelak diprediksi akan berkembang pesat dan menjadi icon hunian modern masa depan di Surabaya. Kedua tujuh tower 
GDL, masing-masing berkapasitas  900 an  unit dengan tinggi 43 lantai,dibangun di lahan seluas 4 ha lebih.  Terdapat tipe unit one 
bed room ,  two bed room, dan three bed room dengan harga 500 jutaan Rupiah 
 
“PP Properti melakukan terobosan dan strategi dalam membangun Grand Dharma Husada Lagoon.  Kami mengembangkan 
kawasannya terlebih dahulu, dan bahkan membangun dan menyediakan outdoor lounge agar komunitas dan warga Surabaya bisa 
saling berkumpul dan bertemu.  Hal ini tidak dilakukan oleh pengembang lain di Surabaya” jelas Bagus Febru Saptono, Project 
Director  GDL. 
 
“PP Properti melakukan terobosan dengan menciptakan diferensiasi produk Grand Dharma Husada Lagoon dengan berbagai inovasi; 
parking system,  indirect toilet atau bathroom pot; rancangan semua saluran toilet tidak ada yang terhubung dan disalurkan langsung 
ke pembuangan,  sehingga tidak mungkin terjadi kebocoran.  Selain itu setiap tower akan saling dihubungkan dengan jembatan yang 
disebut Tree Top Walk, yang bisa menjadi tempat jogging track atau ruang publik” ungkap Galih Saksono, Director Realty. 
 
Diacara peringatan HUT PP Properti yang ketiga,  GDL menyelenggarakan gathering pada Kamis 22 Desember 2016, yang 
diselanggarakan di Grand Ballroom Sheraton Surabaya Hotel & Tower, mengundang konsumen yang telah membeli unit GDL dan 
calon konsumen.  Para undangan dihibur oleh commedian Cak Lontong sebagai bintang tamu.  Berbagai hadiah menarik disediakan 
oleh GDL;  sepeda motor matic, smartphone galaxy S7, dan 10 gram logam mulia. 
 

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi: Agung Wahyu, Assistant Marketing Manager PT PP Properti TbkTelepon. : (+62-
31) 5944433, Fax.  : (+62-31) 5931444, e-mail : agungwahyu.gdl@gmail.com 

Sekilas Mengenai PT PP Properti Tbk 
 
PT PP Properti Tbk (PPProperti) adalah pengembang properti terpercaya di Indonesia dengan beragam portofolio perumahan, 

apartemen, perkantoran, hotel, dan sektor properti komersial (residential,commercial&hospitality). PP Properti merupakan anak 

perusahaan dari PT PP (Persero)Tbk, perusahaan BUMN yang berpengalaman  dibidang jasa konstruksi, Properti, EPC, Pracetak, 

Peralatan dan  Investasi.   Kegiatan usaha Perseroan terbagi atas 3 segmen usaha yaitu  Residensial, Komersial dan Hospitality. 

Proyek-proyek PP Properti; Central Business District; Grand Kamala Lagoon Bekasi,  Super Block: Grand Sungkono Lagoon 

Surabaya Barat dan Grand Dharmahusada Lagoon Surabaya Timur, Proyek Mixed Use: The Ayoma Serpong, Gunung Putri 

Square Bogor, Evencio Margonda Depok dan Payon Amartha Semarang, Proyek Residential; Paladian Park Jakarta, Permata 

Prima Semarang, dan Pavilion Permata I & II Surabaya, Proyek Commercial & Hospitality; Park Hotel Jakarta, P r i m e  Park Hotel 

Bandung, Grand Slipi Tower Jakarta, Sungkono Business Park Surabaya, dan Pekanbaru Park di Pekanbaru. 


