PRESS RELEASE

Sasar Para Milenial Kreatif,
Urbantown Serpong Terbaru Dipasarkan Mulai Harga Rp270 jutaan

Jakarta, 27 Januari 2019 – PT PP (Persero) Tbk (“Perseroan”) salah satu perusahaan konstruksi dan
investasi terkemuka di Indonesia melalui anak usahanya yang bergerak di bidang pengembangan property
dengan harga terjangkau, jasa konstruksi dan pracetak, yaitu PT PP Urban sukses memasarkan lebih dari
400 unit Tower I Urbantown Serpong dalam waktu 3 (tiga) bulan. URBAN Development, salah satu lini
bisnis PT PP Urban kian optimis mengembangkan signature projectnya. Urbantown Serpong merupakan
proyek hunian terjangkau berkualitas inovatif yang dikembangkan oleh PT PP Urban. Proyek ini berlokasi
di pusat Kawasan Serpong, kurang dari 2 KM dari Kantor Walikota Tangerang Selatan yang juga diapit
oleh 2 (dua) stasiun commuter line, yaitu Stasiun Rawa Buntu dan Sudimara serta dekat dengan akses
rencana Jalan Tol Serpong – Cinere dan Cinere - Jagorawi yang terhubung dengan Tol Depok – Antasari.
Lokasi dan aksesbilitas premium yang dimiliki Urbantown Serpong juga dilengkapi dengan fasilitas
lengkap, yaitu sarana olahraga, kolam renang, jogging track, minimarket, dan fasilitas unggulan URBAN
BIZHUB akan membuat para penghuni Urbantown Serpong kian nyaman dan aman. Proyek ini menjadi
lebih spesial karena status kepemilikannya SHM di atas HGM Murni. Urbantown Serpong Tower II
dipasarkan mulai dari harga Rp270 jutaan untuk tipe unit studio. “Selain konsep Quality Affordable Living
yang selalu ada di setiap proyek Urbantown, khusus untuk Urbantown Serpong kami usung gaya hidup
yang memudahkan para milenial untuk hidup lebih baik. An Easy Living for Everyone,” ungkap Budi
Suanda, Direktur Realty PT PP Urban.
Tahap pembangunan Tower I Urbantown Serpong sudah selesai secara struktur dan dalam tahap finishing.
Respon pasar yang sangat baik terhadap Urbantown Serpong dinilai sebagai sinyal positif oleh Manajemen
untuk terus memberikan yang terbaik dan realisasi komitmen pembangunan yang berkualitas serta tepat
waktu. Dalam seremoni groundbreaking Tower II Urbantown Serpong pada hari Sabtu (26/01), Budi
mengungkapkan optimismenya akan target pemasaran fase kedua ini. Lebih dari 1.150 unit apartemen
terjangkau berkualitas dipasarkan dengan variasi unit studio dan beberapa tipe 2 (dua) kamar tidur sesuai
kebutuhan milenial yang fungsional. Manajemen yakin dengan potensi dan pasar para milenial kreatif
ditambah kondisi pasar yang tengah shifting dari rumah tapak ke hunian vertikal, Urbantown Serpong akan
dapat diterima pasar dengan sangat baik.
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Tower II Urbantown Serpong ini ditargetkan akan terjual habis sebelum akhir tahun 2019 ini. Bagi para
milenial, untuk memiliki unit Urbantown Serpong hanya perlu menyisihkan Rp85 ribu per hari.
Keterjangkauan produk Urbantown berlatar konsep bisnis PT PP Urban yang kuat dan terintegrasi. Lini
bisnis URBAN Construction dengan pengalaman sebagai kontraktor professional yang didukung oleh
produk beton pracetak terbaik dari URBAN Precast mendukung penuh bisnis URBAN Development
dengan produk Urbantown. “Konsep 360 Business Integration ini adalah salah satu keunggulan yang
membuat Urbantown jauh lebih terjangkau. Dibandingkan dengan proyek apartemen komersial sejenis
lainnya di area Tangerang Selatan dan sekitarnya, Urbantown Serpong merupakan apartemen dengan
harga jual paling terjangkau”, jelas Budi. Market milenial kreatif yang akan menjadi target utama dari
proyek ini merupakan mereka yang tengah tumbuh pesat dan memiliki potensi pengembangan diri yang
tinggi. Saat kemacetan, produktivitas, dan masalah uang sewa yang semakin mempersulit mobilitas para
pekerja muda, apartemen di wilayah Serpong (Tangerang Selatan) adalah pilihan hunian terbaik dibanding
dengan daerah ppenyangga lainnya. Budi menambahkan, para milenial yang bekerja di Kawasan CBD di
Jakarta maupun BSD Tangerang akan banyak diuntungkan dengan tinggal di Urbantown Serpong, karena
manfaat yang superior dan dengan harga paling terjangkau serta di kota paling nyaman di Indonesia.
Fasilitas shuttle bus dari dan ke Stasiun Commuter Line terdekat, akan kian memudahkan aksesibilitas
para pekerja muda di Ibukota. Dalam seremoni ground breaking tersebut juga dihadiri oleh para calon
penghuni Urbantown Serpong. Bapak Andrew misalnya, pembeli muda yang saat itu juga membooking
beberapa unit sekaligus Urbantown karena lokasi yang strategis serta kualitas bangunan yang sangat
prima.
PT PP Urban sebagai developer juga memerhatikan konsep dan keunikan dalam setiap pengembangan
proyeknya. Khusus untuk Urbantown Serpong, tema Easy menjadi jiwa dari proyek seluas 1.5 hektare ini.
Easy Living yang bermakna kemudahan aksesibilitas dan hidup yang penuh dengan fasilitas lengkap serta
praktis di dalam Kawasan yang akan meningkatkan quality time dengan keluarga. Easy Payment untuk
mereka yang ingin dimudahkan proses pembayaran, kepemilikan, serta fasilitas pembiayaan yang
beragam serta terjangkau. Easy Dealing yang sangat akomodatif mendukung kebutuhan para investor
untuk mendapatkan kemudahan investasi serta kepastian keuntungan. Easy Income yang akan menjadi
sorotan utama yang dirancang secara komprehensif untuk mampu memudahkan para milenial
mendapatkan penghasilan tambahan melalui fasilitas digital entrepreneurship centre.
Konsep digital entrepreneurship yang nantinya akan terakomodasi dengan mudah dalam fasilitas Urban
Bizhub ini pun diyakini akan menjadi point of sales yang menarik para milenial. Urban Bizhub merupakan
inovasi hunian kelas dunia yang pertama di Indonesia yang akan terus menjadi signature di semua proyek
Urbantown. “Fenomena milenial yang banyak mulai menjadi creative digital entrepreneur menjadi salah
satu indikasi yang paling kuat latar belakang konsep Urban Bizhub. Dengan konsep ini juga kami yakin
akan memperkuat komunitas penghuni yang ada di dalam Urbantown dan akhirnya secara tidak langsung
akan menciptakan masyarakat yang lebih produktif serta mampu menurunkan tingkat kejahatan dan
prostitusi di apartemen,” tutup budi Budi optimis.
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Sekilas Mengenai PT PP (Persero) Tbk
PT PP (Persero) Tbk (kode emiten: PTPP) merupakan salah satu perusahaan konstruksi dan investasi
BUMN terdepan di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1953. Perseroan memiliki beberapa lini bisnis yang
terdiri dari Konstruksi, Properti dan Realti, Engineering, Procurement and Construction (EPC), Urban,
Presisi, Infrastruktur dan Energi. PTPP memiliki jejak rekam yang solid dan berhasil memenangkan
penghargaan atas proyek-proyek konstruksi Pelabuhan, Pembangkit Listrik, Infrastruktur Minyak Bumi dan
Gas, Airport, Bendungan, dan Gedung di Indonesia. Perseroan merupakan pionir untuk konsep EcoFriendly Green Building di Indonesia yang telah memenangkan beberapa penghargaan lokal dan
internasional atas hasil karyanya. PTPP mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9
Februari 2010 dengan kepemilikan publik sebesar 49%. Pada tahun 2015, PTPP mencatatkan saham
entitas anak PT PP Properti Tbk (kode emiten: PPRO) di Bursa Efek Indonesia sebanyak 35%. Untuk
mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan, PTPP berekspansi di sektor Energi dan
Infrastruktur di tahun 2016. Pada tahun 2017, entitas anak yang bergerak sebagai kontraktor berbasis
peralatan berat PT PP Presisi (kode emiten: PPRE) melantai di Bursa Efek Indonesia dengan melepas
23% saham ke publik.
Sekilas Mengenai PT PP Urban
PT PP URBAN adalah salah satu anak perusahan PT PP (Persero) Tbk yang telah berdiri sejak tahun
1989. Awalnya muncul dengan nama PT Prakarsa Dirga Aneka (PDA), perusahaan melakukan
pengembangan bisnis dan memperbaharui identitasnya menjadi PT PP Dirganeka pada tahun 2008. Lima
tahun berselang, perusahaan kemudian secara resmi diakuisisi oleh PT PP (Persero) Tbk dan menjadi
salah satu anak usahanya dengan nama PT PP Precast. Lama dan matang di bisnis konstruksi serta beton
pracetak, perusahaan kemudian kembali bertransformasi dengan penambahan satu lini bisnis baru, Urban
Development. Tahun 2017, PT PP Urban menjadi kekuatan dan brand baru yang lebih kuat dengan visi
menjadi perusahaan pengembang dan konstruksi precast pilihan yang terpercaya. PT PP Urban sampai
tahun 2017 telah memperoleh banyak penghargaan, baik yang diterima dari internal maupun eksternal.
Berturut-turut menyandang predikat proyek terbaik dalam beberapa kategori di ajang PP Awards termasuk
dinobatkan sebagai Anak Perusahaan Terbaik dalam ajang PP Awards 2018, PT PP Urban juga telah
mendapatkan sertifikasi ISO 14001:2004 terintegrasi OHSAS 18001:2007. Tiga lini bisnis PT PP Urban
diharapkan akan menciptakan aset perusahaan mencapai lebih dari Rp6.8 Triliun dalam lima waktu
mendatang. Urban Development, lewat brand URBANtown, diharapkan mampu memberikan kontribusi
pemenuhan backlog nasional mencapai 42.000 unit, sementara Urban Precast akan mampu memproduksi
beton pracetak dengan volume hampir 2 juta metric ton dalam lima tahun.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
PT PP (Persero) Tbk
Agus Samuel Kana
Corporate Secretary
Tel : 021-877 84137
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BERITA PHOTO

Ground Breaking Urbantown Serpong Tower II: (dari kiri ke kanan) Budi Suanda selaku Direktur
Realti PT PP Urban, Achmad Yani selaku Direktur Keuangan & HCM PT PP Urban, M. Aprindy
selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha PT PP (Persero) Tbk merangkap
Komisaris Utama PT PP Urban, Nugroho Agung Sanyoto, Direktur Utama PT PP Urban berfoto
bersama usai acara Ground Breaking Urbantown Serpong Tower II yang mnyasar kaum milenial
kreatif dengan konsep Quality Affordable Living.
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Groundbreaking Urbantown Serpong Tower II : Jajaran Direksi dan Komisaris PT PP Urban ditemani
Pejabat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) menyaksikan
seremoni groundbreaking Urbantown Serpong Tower II yang rencananya akan selesai pada September 2019
mendatang.
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