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KATA PENGANTAR 
(Introduction) 
  
 

 

Perkenankan dengan ini kami dari PT. Bhakti Agung Propertindo/PT. BAP  (Member of 
Agung Development Group)  adalah sebuah perusahaan  yang  memfokuskan diri dalam 
bidang Property khususnya bidang properti hunian (Apartemen, Kondotel, Hotel dan 
fasilitas penunjangnya serta perumahan/housing).  Sampai saat ini kami telah eksis dan 
terus berkembang untuk mengoperasikan dan memasarkan produk produk kami di 
beberapa lokasi, utamanya di pulau Jawa.  
 
Berikut adalah informasi tentang group  perusahaan atau proyek proyek kami, baik proyek 
yang sedang berjalan (Current Project) maupun rencana proyek kedapan (next project), 
sebagai berikut : 

 

NO NAMA PROYEK JENIS PROYEK LOKASI 
 
 
 

  
 

    

I  LAST PROJECT      

I.1  Hotel Horison  Condotel-Hotel  Pekalongan  

I.2 Intan Regency  Perumahan Kodau 

I.3 Intan Regency  Perumahan  Kranji  

I.4 Wisma Pondok Aren  Perumahan  Bintaro, Jakarta  

I.5 Sukarno-Hatta/Partnership Apartemen & Hotel Suhat, Malang 
 
 
  

      

II  CURRENT PROJECT      

II.1  Menara Rungkut  Apartemen Surabaya 

II.2 MENARA CIBINONG Apartemen & Hotel Bogor  

II.3 Taman Permata  Perumahan Cirebon 

II.4 Taman Permata Indah  Perumahan Depok  

II.5  Kawasan Komersial Okaz Kawasan Ruko & Hotel  Ponorogo 

II.6 Nurasa Regency  Perumahan  Nganjuk  

II.7 Nurasa Estate  Perumahan  Nganjuk  

II.8 Nurasa Residence  Perumahan  Nganjuk  

II.9 Puri Primakom  Perumahan  Pondok Cabe  

II.10 Bumi Mansion  Perumahan  Bojonegoro  

II.11 GREEN CLEOSA  Apartemen & Hotel  Ciledug-Tangerang 

II.12 Mulyosari  Apartemen & Condotel  Surabaya  

II.13 Ibis Ahmad Yani  Hotel  Surabaya  

II.14 Grand Darmawangsa T  Apartemen & Hotel  Surabaya  
 
 
 

      

III  NEXT  PROJECT      

III.1  Agra Ubud Resort  Condotel-Hotel Bali 

III.2 Apartemen Bogor  Apartemen-Condotel Bogor  

III.3 Apartemen Jogjakarta Apartemen-Condotel  Jogjakarta  

 

Pada kesempatan ini  kami sampaikan bahwa kami  sedang berencana mengerjakan 
proyek Pembangunan Apartemen dan Hotel   ‘Green Cleosa  di Ciledung-Tangerang,  
berikut dengan area komersilnya  lainnya  yang berlokasi di area strategis, yaitu di : 



 PT.  BHAKTI AGUNG PROPERTINDO 
 

2 | P a g e  
 

 
Jl. Raden Fatah 62 Ciledug, Kota Tangerang (Banten), yang secara ringkat dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
 
■   Nama Proyek : Integrated Apartemen & Hotel (2 tower @ 22 lantai), 

Stikes/Academy (Sekolah Tinggi Perawat), serta 
fasilitas penunjangnya, yaitu berupa : Kolam renang,  
Tempat Ibadah & Function Room, Cafe & Resto,  Internal 
road, Park & Garden,  Public Facilities lainnya 

 
■   Luas Lahan (total) : 12.279 m2, terdiri dari : 

  
■   Total Bangunan : 84.000 m2 (Total Floor Area), termasuk Commercial & 

Basement (dengan KDB 41%), terperinci sebagai berikut 
    > Apartemen (Tower A) = 32.609 m2 
   > Apartemen (Tower B) = 26.769 m2 
   > Clinic & Nurse/Stikes =   5.364 m2 
   > Hotel   =   7.724 m2 
   >  Parking & Public Area = 11.534 m2 
  
■   Jumlah Kamar : 1.381 m2, terdiri dari : 

   > Apartemen (Tower A) = 633 unit/kamar 
   > Apartemen (Tower B) = 528 unit/kamar 
   > Clinic & Nurse/Stikes =  63 unit/kamar 
   > Hotel   = 157 unit/kamar 
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Potensi pasar atas rencana hotel diatas adalah sangat menjanjikan karena beberapa 
hal/pertimbangan sebagai berikut : 
   
1).   Lokasi hotel yang sangat strategis, di area jalur utama menuju kota serta 

beberapa akses ke kota Jakarta, antara lain  : 
        

 
 
2). Pemilik proyek, Agung Development Group,  adalah pemilik beberapa proyek 

Apartemen, Condotel, Hotel, Housing (landed) dan berbagai area commercial 
lainnya.  Agung Development Group sangat berpengalaman dalam mengelola dan 
mengoperasikan properti sejenis serta terbukti sukses sampai saat ini dengan telah 
mendapatkan kepercayaan dan sambutan yang sangat baik dari masyarakat. 

 
3). Pesatnya perkembangan di Kota besar seperti Jakarta dari segala senis aktifitas 

bisnis dan kehidupan sosial masyarakat, serta semakin berkembangnya jumlah 
penduduknya, maka tidak ada pilihan perkembangan dan kebutuhan akan 
pemukiman atau hunian juga akan semakin banyak dibutuhkan.  Sangat 
terbatasnya lahan di pusat kota serta semakin mahalnya harga lahan, tentu 
membuat harga hunian baik berupa rumah maupun hunian bertingkat semakin 
tidak terjangkau harganya.   

 
 Oleh sebab itu, saat ini telah terjadi pergeseran aktifitas masyarakat khususnya 

terkait dengan aktifitas bisnis dan kehidupan, yaitu untuk tidak bertumpu di pusat 
kota saja tapi mulai berkembang dan tumbuh di pinggiran kota Jakarta, seperti di 
Bogor, Depok, bekasi dan terakhir berkembang pesat di daerah kota Tangerang, 
termasuk dalam hal ini Ciledug.  Kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal 
(hunian) khususnya hunia bertingkat (apartemen, Condotel, dsb) mulai banyak 
diburu oleh masyarakat mengingat harganya yang masih terjangkau dan dengan 
lingkungan yang cukup nyaman tapi mempunyai akses yang tidak terlalu jauh 
dengan pusat kota Jakarta. 

 
 Dengan demikian, rencana pembangunan proyek GREEN CLEOSA terlahir karena 

adanya tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat untuk dapat mewujudkan 
keinginan dan kebutuhan tersebut yaitu kebutuhan untuk memiliki hunian yang 
ideal yang mempunyai akses mudah menuju ke berbagai tempat atau kota tujuan.  
Fenomena ini tentunya juga akan dilirik dan diminat oleh para investor pemburu 
properti yang membeli properti untuk tujuan investasi yang dapat memberikan gain 
atau ROI yang cukup tinggi.  

   
4). Apalagi dengan telah dibukanya Pasar Bebas Asean (MEA) maka dapat dipastikan 

akan banyak investor dari Negara Negara Asean akan datang dan melakukan 
investasi atau merelokasi dan mengembangkan investasinya ke Indonesia.  
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 Dan daerah Ciledug-Tangerang adalah salah satu pihlihan lokasi yang sangat 

menarik karena disamping masih murahnya UMR (Upah Buruh), juga karena lokasi 
dan prasaranan yang sangat memadai sehingga sangat mempunyai nilai kompetitif 
dan efisiensi yang tinggi khususnya dalam menekan biaya produksi dan 
transportasi. 

 
5). Dengan nilai APBD yang sangat tinggi di Propinsi Banten, yang hampir setara 

dengan propinsi DKI serta cukup tingginya pendapatan penduduk per-kapita, dapat 
disimpulkan tentang adanya keseriusan dari pihak Pemerintah Daerah dalam 
meningkatkan kondisi perekonomian di wilayah tersebut, baik dengan 
pembangunan prasarana & sarana penunjangnya yang secara tidak langsung akan 
memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga menjadikan propinsi Banten 
menjadi daerah pilihan untuk tujuan berinvestasi di wilayah tersebut.    

  
Dengan kondisi dan peluang diatas, saat ini dirasakan waktu (timing) yang paling tepat, 
strategis dan efektif  bagi Agung Development Group untuk  membangun proyek 
Apartemen Green Cleosa  di lokasi tersebut, yang hanya membutuhkan waktu 
pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun, sebagaimana  yang akan dilakukan dan 
direncanakan.   

  
 Secara garis besar, total rencana nilai investasi (termasuk nilai lahan) yang disusun 

berdasarkan data dalam rangka rencana pembangunan Apartemen & Hotel ‘Green 
Cleosa’  ini adalah sebesar :   Rp.  646.391.142.538,-  yang  dapat diperinci sebagai 
berikut : 
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Dari jumlah total biaya proyek (project Cost) sebesar Rp.  646.391.142.538,-,    
rencananya sebesar    Rp.   277.840.071.032,-  akan dipenuhi  dari pinjaman Bank  
(Term Loan)  yaitu khususnya untuk mendanai biaya konstruksinya (70%).   
 
Adapun  jaminannya  berupa  aktiva tetap/fixed asset proyek itu sendiri, baik dalam bentuk  
movable  assets maupun non movable assets. 
 
Berikut ilustrasi dan analisa tentang Sumber Pembiayaan Proyek :  
 

  
 
 
Guna lebih menjadi pencapaian target & peningkatan pelayan yang profesional, maka kami 
akan bekerjasama dengan  operator apartemen-hotel (reputable operator/management 
hotel) sesuai dengan kebutuhan dengan prinsip yang menguntungkan perusahaan, agar 
dapat menjamin kelancaran operasional dalam jangka panjang.   
 
Kerjasama dengan pihak Operator/Manajemen Hotel sangat dibutuhkan karena diharapkan 
dapat membantu terkait dengan performance proyek, antara lain dapat membantu dan 
mengcover dalam hal :   
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a).  Sistim operasional apartemen-Hotel, termasuk sistem akuntansi-keuangan  dan 

standar prosedur operasional lainnya 
 
b). Melakukan penyediaan tenaga kerja untuk kebutuhan apartemen- Hotel sesuai 

dengan standar yang ditetapkan, termasuk meliputi aktifitas perekrutan pegawai, 
penempatan serta aktifitas kepegawaian lainnya. 

 
c). Secara transparan membuat dan memberikan laporan aktifitas operasional 

perusahaan kepada pemilik, baik laporan dari segi tehnis maupun keuangan. 
 
d).  Menjamin kelancaran operasional perusahaan  dari segala bidang 

kegiatan, baik aktifitas dari back office maupun front office/operasional, serta 
mempertanggung-jawabkan segala segala akibat yang timbu dari aktifitas 
operasional hotel tersebut. 

 
   Termasuk dalam hal ini adalah menjamin tentang tingkat hunian kamar 

(Accupancy Rates) sehingga kelancaran operasional hotel dapat dijaga dan 
dikembangkan baik dalam jangka pendek maupun ke depan. 

  
 
Hal hal lainnya secara tehnis akan dibicarakan lebih lanjut dalam suatu pertemuan atau 
diskusi antara pihak kami dengan pihak investor dengan berdasarkan kondisi yang saling 
menguntungkan (mutual benefit).   
 
Bahwa, semua pihak bermaksud untuk bekerjasama dalam Proyek  tersebut diatas untuk 
tujuan yang Baik dan Bermanfaat bagi Kesejahteraan Masyarakat dan saling memberikan 
keuntungan bersama (win win).         
 
Kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dan 
membantu dalam terwujudnya proyek Apartemen dan Hotel GREEN CLEOSA  ini, baik 
secara langsung maupun tidak langsung.  
 
 
 
 
Hormat kami, 
 
 
MANAJEMEN  :  
PT. BHAKTI AGUNG PROPERTINDO  
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PENDAHULUAN  & 
Latar Belakang  
BAB  :  01 

 

 
 
1.1. LATAR BELAKANG 

 
PT. Bhakti Agung Propertindo (PT. BAP)  adalah sebuah perusahaan yang 
bergerak dalam bidang developer/pengembang yang telah berkembang terus 
berkembang khususnya dalam bidang property, antara lain dalam bentuk Apartemen, 
Condotel dan Hotel, baik dalam skala kelas budget sampai kelas bintang, yang 
terintegrasi dengan sarana pelengkapnya yaitu area komersial baik dalam bentuk 
Mal, MICE (Convention Hall), Cafe & resto, Indoor/outdoor Pool, Gym/Spa, Ofiice & 
Stores dan area komersial lainnya.   
 
Saat ini, BAP sedang  mengembangkan dan membangun proyek  propertinya    yang 
diberi nama ‘GREEN CLEOSA’   yaitu berupa proyek ‘interated Apartment & Hotel’  
yang berlokasi di daerah Ciledug, tepatnya di jalan  Raden Fatah no. 62, Ciledug, 
Tangerang-Banten.    Proyek properti tersebut berdiri diatas lahan seluas 12.000 m2, 
berdiri dilokasi yang sangat strategis karena mempunyai akses ke beberapa tempat 
stategis, antara lain dengan  Koridor Trans Jakarta (BusWay),  Commuter Line (City 
Train) serta gate toll baru JORR W2 dan Tol Jakarta Merak.    
 
Secara garis besar rencana proyek Apartemen & Hotel  tersebut mempunyai total 
kamar berjumlah : 1.381 unit dan terbagi sebagai berikut : 
 
 Apartemen Tower A  :  633 unit/kamar (22 lantai) 
 Apartemen Tower B  :  528 Unit/kamar (22 lantai) 
 Hotel    :  157 unit/kamar 
 Commercial, Shops & Cafe :   63 unit  
 
Berkaitan dengan rencana pembangunan Apartemen & Hotel tersebut, disamping 
sebagian akan menggunakan dana sendiri, PT. BAP  juga berencana untuk 
mengajukan pinjaman kepada pihak perbankan atau Investor/Funder, khususnya 
untuk fasilitas Kredit Investasi (konstruksi) serta untuk kebutuhan Modal Kerja. 
 
Sehubungan dengan hal tersebut, PT. BAP talah melakukan kajian dan analisa 
kelayakan atas proyek tersebut dengan membuat studi kelayakan (Feasibility Study)    
yang diharapkan dapat melakukan kajian secara obyektif dan feasible.   
 

 
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN  

 
Laporan studi kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha PT. BAP dimasa 
mendatang ditinjau dari berbagai aspek yang meliputi aspek teknis, aspek 
pemasaran, aspek organisasi dan manajemen serta aspek keuangan sehubungan 
dengan rencana PT. BAP untuk membangun Apartemen & Hotel di Ciledug, 
Tangerang-Banten tersebut. 
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Laporan ini disusun sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Perbankan maupun 
investor untuk memperoleh penilaian obyektif mengenai investasi yang akan 
dilakukan PT. BAP untuk pengambilan keputusan mengenai kredit/pendanaan yang 
diajukan. 
 
 
Maksud dan tujuan project proposal ini adalah sebagai berikut :  
 

 

 1). Menentukan jumlah 
kebu tuhan dana (cost 
of project) guna 
pendirian dan operasi 

proyek;  

 

2). Menentukan komposisi 
pembiayaan yang opti 
mal dalam pemenuhan 
kebu tuhan dana 
tersebut;  

 

3). Menilai  kemampulaba 
an  (profitability) pro- 
ject dan kemampuan 
kas (cash flow) untuk 
memenuhi kewajiban 
nya kepada kreditur 
sesuai dengan jadwal 
dan kewajiban finan- 
sial lainnya dan; 

 

 
4).  Memberikan  informasi  sebagai dasar pengambilan keputusan berbagai pihak yang 

berkepentingan sehubungan dengan pendirian project.  

 

 

1.3. METODOLOGI 

 

Metode yang digunakan dalam menyusun laporan studi kelayakan ini adalah : 
 
 Pengumpulan data-data primer dari PA. BAP yang terkait dengan rencana 

pembangunan proyek yang meliputi data-data identitas PT. BAP, perijinan, 
rencana usaha serta data-data lainnya yang terkait. 

 Analisis makro ekonomi, analisi industri untuk mengevaluasi pengaruh dari 
faktor tersebut terhadap kinerja PT. BAP di masa mendatang. 

 Analisis kelayakan investasi yang terkait dengan rencana investasi. 

 Analisis proyeksi keuangan dalam rangka mengevaluasi kemampuan arus kas 
perusahaan dalam membayar pinjaman yang akan diperoleh, serta melihat 
kelayakan proyek yang dilaksanakan. 
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1.4. PEMBATASAN  

 

 Laporan ini merupakan hasil studi kelayakan atas rencana pengajuan 
pendanaan/kredit investasi serta kebutuhan modal kerja untuk pembiayaan 
Pembangunan Apartemen, Hotel  GREEN CLEOSA  beserta sarana/fasilitas 
pendukungnya milik PT. BAP yang berlokasi di Jalan Raden Fatah 62, Ciledug, 
Tangerang-Banten. 

Laporan ini hanya ditujukan khusus untuk kepentingan Bank maupun Investor  
terkait dengan rencana pinjaman yang akan dilakukan oleh PT. BAP dan tidak 
juga dimaksudkan untuk digunakan sebagai pemenuhan demi kepentingan pasar 
modal. 

 RAB yang digunakan dalam proyeksi berdasarkan pertimbangan manajemen dan 
data pasar, sementara rencana periode penarikan kredit investasi berdasarkan 
kebutuhan pelaksanaan proyek yang disusun oleh manajemen. 

 Penyusunan laporan studi ini merupakan interpretasi kami atas data dan informasi 
yang diperoleh dan tersedia yang kami anggap benar pada saat penyusunan 
laporan ini dilakukan.  

Asumsi-asumsi yang digunakan mungkin tidak lagi berlaku apabila terjadi sesuatu 
atau kondisi tertentu yang mempengaruhi ketepatan asumsi-asumsi tersebut, 
seperti diberlakukannya peraturan-peraturan pemerintah yang baru maupun 
perubahan-perubahan penting di bidang politik, sosial dan ekonomi. 

 Berdasarkan informasi  dari pihak manajemen,  bahwa yang menjadi jaminan atas 
pelaksanaan pinjam meminjam antara PT. BAP dengan pihak perbankan/Investor 
adalah proyek Pembangunan Apartemen & Hotel GREEN CLEOSA yang berlokasi 
di Raden Fatah 62, Ciledug, Tangerang-Banten.    Sehingga dalam penyusunan 
laporan ini dibatasi hanya berdasarkan pada proyek yang akan dilaksanakan. 

 Laporan ini tidak bertujuan untuk disirkulasikan atau didistribusikan secara umum 
dan tidak untuk direproduksi serta digunakan untuk tujuan lain, kecuali atas 
persetujuan kami secara tertulis. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian 
atau kehilangan yang diderita akibat penggunaan oleh pihak lain tanpa 
persetujuan kami secara tertulis. 

 Penyusun tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari 
kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi 
dari PT. BAP yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau 
kesimpulan kami, yang tidak dan/atau belum kami terima dari PT. BAP. 

 Penyusun berasumsi bahwa PT. BAP  mentaati semua peraturan yang ditetapkan 
pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional PT. BAP, baik di masa 
lalu maupun di masa mendatang. 

 Penyusun tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki 
oleh PT. BAP. Kami berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan 
dengan aset-aset PT. BAP, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. 

 Penyusun berasumsi bahwa PT. BAP telah dan akan memenuhi kewajiban 
berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 
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 Tim penyusun bukan konsultan yang berkompetensi mengenai masalah 
lingkungan hidup, dan karenanya tidak bertanggung jawab terhadap setiap 
kewajiban aktual atau potensial yang terkait dengan permasalahan lingkungan. 

 
 

Perkembangan kota Ciledug Tangerang, Banten  yang cukup meningkat, serta berlokasi 
tidak terlalu jauh dari kota Jakarta,   telah  berdampak yang cukup signifikan terkait 
dengan banyaknya pihak yang datang untuk berinvestasi di kota tersebut  untuk berbagai 
keperluan.  
 
Kebutuhan akan hunian kamar Apartemen & hotel serta fasilitas penunjangnya (Mal, MICE, 
Office, dsb) di kota Jakarta dan sekitarnya (termasuk di Ciledug Tangerang-Banten)  
adalah menjadi salah satu motivasi dan optimisme bagi PT. BAP untuk  melakukan 
antisipasi dengan merencanakan pendirian Apartemen & Hotel di kota tersebut.  
 
Untuk mengantisipasi persaingan yang semakin terbuka, apalagi Indonesia telah ikut dalam 
aturan pasar bebas (MEA), dibutuhkannya strategi pemasaran jangka menengah dan 
panjang yang cermat dan jitu.    
 
Dan untuk melaksanakan proyek  tersebut, perusahaan akan membelanjainya melalui 
kredit perbankan atau kerjasama dengan investor.  Dengan demikian pendirian Apartemen 
& Hotel yang digagas oleh PT. BAP tersebut akan mempunyai segi-segi positif antara lain : 
 
A.  Bagi Pemerintah  

     1). Meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan dan restribusi;  

     2). Membantu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat ;  

     3). Mendorong pertumbuhan daerah melalui dampak penggandaan  

          (multiplier effect);  
     4). Menambah keanekaragaman jenis industri di Indonesia;  
 
B.  Bagi Masyarakat  

     1). Meningkatkan income perkapita melalui multiplier effect;  

       2). Membuka kesempatan kerja;  

     3). Peningkatan infrastruktur secara langsung maupun tidak;  
 
C.  Bagi Perbankan/Investor  

     1). Peningkatan pendapatan melalui bunga pinjaman/Profit Sharing;  

     2). Pemerataan resiko melalui penempatan asset;  

     3). Peningkatan asset perusahaan melalui penyaluran kredit;  
 
D.  Bagi Perusahaan  

     1). Peningkatan kekayaan pemegang saham;  

     2). Memberikan return yang tinggi;  

     3). Aktualisasi diri manajemen profesional;  
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PT. Bhakti Agung Propertindo telah melakukan studi kelayakan dari berbagai aspek 
manajemen berkaitan dengan pendirian proyek Apartemen & Hotel  GREEN CLEOSA di 
Ciledug, Tangerang-Banten.   Pembangunan fisik proyek ini diperkirakan akan selesai 
dalam waktu sekitar 3 (tiga) tahun.  
 
Tujuan utama project proposal ini adalah untuk mengidentifikasikan kelayakan keuangan 
pendirian industri tersebut.  Project proposal ini terdiri dari berbagai aspek/analisa 
manajemen, antara lain Aspek Pemasaran, Aspek Organisasi, Aspek Tehnis & Produksi, 
Aspek Keuangan & Analisa SWOT serta analisa lainnya.  
 
Project Proposal ini secara garis besar akan mengacu kepada kerangka berikut ini : 
  
■ Pendahuluan/Gambaran umum proyek;  

■ Aspek Pemasaran;  

■ Aspek Organisasi dan Manajemen;  

■ Aspek Tehnis/Produksi dan;  

■ Aspek Keuangan.  
■ Analisa SWOT Dan Kesimpulan 

 
Keseluruhan kerangka di atas dianalisa dan dievaluasi, kemudian diberikan rekomendasi 
tentang kelayakan pendirian proyek Apartemen & Hotel  GREEN CLEOSA di Ciledug, 
Tangerang-Banten,  yang dikembangkan oleh PT. Bhakti Agung Propertindo.   
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GAMBARAN UMUM PERSEROAN 
&  Sumber Daya Manusia/SDM  
BAB  :  02 
 
 
 

 
2.1. PROFIL PT. BHAKTI AGUNG PROPERTINDO (PT. BAP) 
 
2.1.1. Pendirian & Legalitas Perusahaan 

 
PT. BAP didirikan berdasarkan Akta Notaris Habib SH, M HUM, Notaris Ciledug, 
Tangerang-Banten,  No. 03, tertanggal  20 Juli  2012. Dan telah mendapatkan 
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 
AHU-0939284.AH.01.02.TH.2015 tertanggal 13 Juli 2015.   
 
Akta perusahaan tersebut telah mengalami perubahan, yaitu berdasarkan  Akta   
No. 05  yang dibuat di Notaris Nanny Sri Wardani, SH. 
   
Sesuai dengan akta pendiriannya, PT. Bhakti Agung Propertindo (PT. BAP)  adalah 
sebuah perusahaan yang bergerak dalam usaha/bidang Developer (pengembang) 
dan Kontraktor serta  perdagangan umum.  
 

 
2.1.2. Legalitas dan perijinan Perusahaan  

 

■  Nama Perusahaan  : PT. BHAKTI AGUNG PROPERTINDO 
■ Alamat Perusahaan/Proyek : Jl. Raden Fatah 62, Ciledug, Tangerang-Banten 

■ Kantor Pusat  : Griya Atmaja Building, lantai 3, 
       Jl. Raya Jemursari no. 15, Surabaya 
■ Domisili   : Surat Keterangn no : 517/Ekbang/CLG/2015 
           Dikeluarkan Pemerintah Kota Tangerang, 
       Kec. Ciledug tanggal 3-8-2015 & berlaku sampai 
       Dengan tanggal 3-8-2016  
■ NPWP   : 03.220.609.6-652.000  

  KPP Pratama Tangerang Timur 
  
  

 

2.1.3. Struktur Permodalan 

 

Pada awalnya, perusahaan mempunyai nama  PT. Paku Bumi Sejahtera yang 
pendiriannya berdasarkan Akta Notaris Habib SH, M HUM, Notaris Ciledug, 
Tangerang-Banten,  No. 03, tertanggal  20 Juli  2012 2006. Untuk selanjutnya 
terjadi perubahan akta yaitu berdasarkan  masing masing Akta  : 
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No. : 05 (24 Juni 2015) dan Akta  No. 02 (08 Desember 2015)  yang dibuat di 
Notaris yang sama, yaitu  Nanny Sri Wardani, SH., Notaris  Tangerang, Bahwa 
Modal Dasar Perseroan PT. BAP adalah sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh Milyar 
Rupiah) terbagi atas 10.000 lembar saham masing-masing saham bernilai nominal 
Rp. 1.000.000,-.   Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh 
oleh para pemilik sebagai berikut :  
 
Struktur Permodalan  Perusahaan 
 

No Keterangan 
Jumlah 
Saham 

(Lembar) 

Modal 
Ditempatkan  

% 
 

1 PT. Graha Agung Propertindo 5.750  Rp. 5.750.000.000  57,5  

2 H. Abdul Zafar 2.250  Rp. 2.250.000.000  22,5  

3 Ny. DEDEH NURHAYATI  2.000 Rp. 2.000.000.000 20  

Jumlah 10.000 Rp.10.000.000.000   100 

Catatan :  

Pemilik perusahaan (mayoritas) sebenarnya adalah PT. Graha Agung Prapertindo, 
adalah sebuah perusahaan pengembang yang tergabung dalam group Agung 
Development,  sebuah group perusahaan nasional yang telah mempunyai reputasi 
yang baik dan memiliki beberapa properti sejenis di seluruh kota2 besar di 
Indonesia.  

 
 

2.1.4. Susunan Pengurus 
 

Susunan pengurus/manajemen PT. BAP adalah sebagai berikut : 

Dewan Komisaris (BOC)  

Komisaris Utama  :  Abdul Zafar 

Komisaris   :  Muhartini 

    

Dewan Direksi (BOD)  

Direktur Utama   :  Agung Hadi Tjahjanto, SE 
Wakil Direktur    :  Hidayat Rachman 
Direktur   :  Chairul Iqbal Nugraha 
Direktur   :  Ir. Ahmad Suharman 
Direktur   :  Ir. Umar Setiabudi 
Direktur   :  Boedhijanto 
    

 

 

2.2. BIDANG USAHA (GRUP PERUSAHAAN) 

 

Bisnis utama Agung Development Group adalah dalam bidang Pengembang 
(Developer) dan kontraktor. Beberapa proyek prestisius yaitu Apartemen, Condotel, 
Hotel serta  perumahan, baik untuk pasar menengah sampai atas telah dikerjakan 
dengan cukup sukses dan berkembang dengan baik.   
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Beberapa proyek yang telah berhasil dikerjakan (Current Project), proyek yang telah 

selesai dikerjakan (Las Project) maupun rencana proyek kedepan dalam jangka 

pendek (Next project) dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

NO NAMA PROYEK JENIS PROYEK LOKASI 

 
  
 

    

I  LAST PROJECT      

I.1  Hotel Horison  Condotel-Hotel  Pekalongan  

I.2 Intan Regency  Perumahan Kodau 

I.3 Intan Regency  Perumahan  Kranji  

I.4 Wisma Pondok Aren  Perumahan  Bintaro, Jakarta  

I.5 Apart. Sukarno-Hatta Apartemen & Hotel Suhat, Malang 

        

II  CURRENT PROJECT      

II.1  Menara Rungkut  Apartemen Surabaya 

II.2 Menara Cibinong  Apartemen Bogor  

II.3 Taman Permata  Perumahan Cirebon 

II.4 Taman Permata Indah  Perumahan Depok  

II.5  Kawasan Komersial Okaz Kawasan Ruko & Hotel  Ponorogo 

II.6 Nurasa Regency  Perumahan  Nganjuk  

II.7 Nurasa Estate  Perumahan  Nganjuk  

II.8 Nurasa Residence  Perumahan  Nganjuk  

II.9 Puri Primakom  Perumahan  Pondok Cabe  

II.10 Bumi Mansion  Perumahan  Bojonegoro  

II.11 GREEN CLEOSA  Apartemen & Hotel  Ciledug-Tangerang 

II.12 Mulyosari  Apartemen & Condotel  Surabaya  

II.13 Ibis Ahmad Yani  Hotel  Surabaya  

II.14 Grand Darmawangsa T  Apartemen & Hotel  Surabaya  

       

III  NEXT  PROJECT      

III.1  Agra Ubud Resort  Condotel-Hotel Bali 

III.2 Apartemen Bogor  Apartemen-Condotel Bogor  

III.3 Apartemen Jogjakarta Apartemen-Condotel  Jogjakarta  

 

 Untuk lebih detil, terlampir disampaikan ‘member of Agung Development 

Group’ beserta legalitas perusahaannya.   

 

 

  
Berikut disampaikan beberapa gambaran tentang kondisi dari proyek proyek di 

Group Agung Development, antara lain :   

(atau kunjungi di website kami di :  www.agungdevelopment.com) 

 
 
 
 
 

http://www.agungdevelopment.com/
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APARTEMEN MENARA RUNGKUT (SURABAYA) 
 
 

 
 
Proyek :  Apartemen Menara Rungkut 
Developer :   PT. Tiga Pilar Utama (Agung Development Group) 
Lokasi :   Jl. Kyai Abdul Karim 3739, Gunung Anyar, Surabaya 
  Sangat strategis, karena dekat Tol Juanda (3 menit), akses ke 

MERR (7 menit), dekat beberapa kampus ternama (Petra, Ubaya, 
UPN & beberapa area komersial yaitu Mall, Giant, dsb) 

Proyek :   Apartemen (2 Tower) dengan fasilitas penunjangnya, berupa : 
   Kolam Renang, Fitnes Center, Food Court, Plyground & Public  

Service lainnya 
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APARTEMEN MENARA CIBONONG  
 

 
 
Proyek :  Apartemen Menara Cibonong 
Developer :   PT. Barokah Propertindo Mandiri (Agung Development Group) 
Lokasi :   Cibonong, Jawa Barat 
  Sangat strategis, karena dekat Jakarta (20), Bogor (15), Depok 

(5),  akses ke Toll Cibinong (10), terminal & Stasiun KA Cibinong.   
Proyek :   Apartemen (5 Tower @ 20 Lantai) diatas lahan 10.814 m2 dengan 

fasilitas penunjangnya, berupa : 
   Club House, Kolam Renang, Function Room,  Fitnes Center, Food 

Court, Plyground & Public  Service lainnya. 
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CONDOTEL-HOTEL, PEKALONGAN 

 

 
 
Proyek :  Condotel-Hotel Pekalongan (Jawa Tengah) **** 
Operator : Horison Group 
Developer :   PT. Horison Mitra Inti (Agung Development Group) 
Lokasi :   Jl. Gajah Mada no. 11 A, Pekalongan 
Fasilitas :   Kolam renang, Coffee Shop, Resto, Lobby Lounge 
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OKAZ PONOROGO (JAWA TIMUR) 

 

 
 
Proyek :  OKAZ PONOROGO 
  Hotel Syariah & Mixed Use Shopping House, Supermarket, Fashion 

Center, Office Corner, Convention Hall 
Developer :   PT. Okaz Inner Walks (Agung Development Group) 
Lokasi :   Ponorogo 
  
 
 



 PT.  BHAKTI AGUNG PROPERTINDO 
 

19 | P a g e  
 

 

COTTAGE AGRA UBUD, BALI 

 

 
 
Proyek :  COTTAGE AGRA UBUD, BALI 
Developer :   Agung Development Group 
Lokasi :   Ubud Bali 
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GRAND DARMAWANGSA TERRACE, SURABAYA  

 
Proyek :  GRAND DARMAWANGSA TERRACE 
  Apartemen, Condotel & Apartemen 
Developer :   PT. Gala Semesta Makmur (Agung Development Group)  
Lokasi :   Jl. Bhaskara Sawah, Mulyosari, Surabaya 
  Sangat strategis, karena dekat beberapa kampus (Unair, ITS, dsb)  

& mall (Galaxi Mall, East Coast)    
Proyek :   Apartemen (2 Tower, Tower Depan & Tower Belakang) berdiri  

diatas lahan 5.835 m2 dengan fasilitas penunjangnya, berupa : 
   Restaurant, Kolam Renang, Ball Room, Teras Cafe, Food Court, 

Plyground & Public  Service lainnya. 
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CONDOTEL  BOGOR 

 

 
 
Proyek :  CONDOTEL BOGOR 
Developer :   PT. Vellini Sinergi Trada (Agung Development Group) 
Lokasi :   Bogor, Jawa Barat 
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BEBERAPA PROYEK PERUMAHAN (HOUSING) 
 

 
Taman Permata, Cirebon 
 
 

 
          Nusaraya Regency, Nganjuk 
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Taman Melati Indah, Depok 

 
 
 

 
Intan Regency, Kodau - Bekasi 
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Wisma Pondok Aren, Bintaro 

 
 
 

 
 
Taman Bumi Mansion, Bojonegoro 
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 PROFIL  PEMILIK 
 

Profil Pemilik  AGUNG DEVELOPMENT GROUP  :   

Agung Hadi Tjanjanto, SE 
  
 

 
 

     Komitmen dari yang bersangkutan dalam mengembangkan perekonomian di hampir 
seluruh kota di Indonesia, pada khususnya di PulauJawa,  yang mempunyai potensi 
ekonomi yang sangat besar, khususnya dalam bidang industri, Properti dan Perikanan 
dan bidang lainnya,  tentunya akan sangat membantu perusahaan dalam rencana 
pembangunan bisnis properti di daerah tersebut.   

 
Disamping sebagai pengusaha, Agung Hadi Tjahjanto  juga sangat aktif dalam 
beberapa organisasi dan dekat dengan para petinggi pemerintahan.  Kondisi tersebut 
tentu saja akan mempermudah bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan 
kemudahan-kemudahan khususnya tentang perijinan dan hal hal administrative 
lainnya terkait dengan rencana pendirian proyek tersebut. 

  

2.4. ORGANISASI & TENAGA KERJA 
 

Sangat disadari oleh perusahaan, bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
sangat menentukan keberhasilan, Reputasi dan kekuatan perusahaan. Oleh 
karenanya   perusahaan   berupaya   terus   meningkatkan   investasi   dalam 
pengambangan potensi individual dan profesionalisme setiap management dan 
jajarannya.  Pengembangan SDM difokuskan pada : 
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■ Pengembangan Wawasan Pribadi.  Hal ini karena bisnis ini sangat berkaitan 
dengan pelayanan (service) kepada pelanggan, sehingga kepribadian yang baik 
dan kuat sangat diperlukan dalam menjalankan usaha atau bisnis ini. 

 
■ Ketrampilan dan keahlian tehnis. Mengingat karakteristis dan jenis produk 

(Produk rumah & fasilitasnya) memerlukan keahlian khusus, maka sangatlah 
diperlukan keahlian dan ketrampilan dari para pegawai yang menjalankan bisnis 
ini, antara lain dengan memberikan pelatihan dan pendidikan khusus kepada para 
pegawai, baik dalam hal penjualan maupun pelayanan after sales service 
(Maintenance, Keamanan, Kenyamanan, dsb.). 

 
■ Pengembangan budaya kebersamaan (Corporate Culture) dikalangan 

anggota Direksi, staf dan seluruh pegawai guna menjaga dan meningkatkan 
komitmen. 

 
■ Pengembangan kemampuan  manajerial dan kepemimpinan.  Komitmen 

dan kepemimpinan yang baik dan fokus diharapkan akan dapat memberikan 
motivasi yang kuat bagi seluruh tim atau pegawai, sehingga  dapat secara 
langsung meningkatkan produktifitas kerja dan efisiensi usaha, sehingga harapan 
yang ditargetkan oleh perusahaan atau pemilik dapat dicapai dengan maksimal.  

 
 

 
2.3. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT                                                           

(HUMAN CAPITAL MASTER PLAN)  
 

Mengantisipasi pertumbuhan dan pengembangan Perusahaan yang agresif, 
Perusahaan telah menyusun Human Capital Master Plan (HCMP) yang merupakan 
framework pengembangan secara bertahap Human Capital (HC) Perusahaan dalam 
periode ke depan, guna menjamin tercapainya visi Perusahaan.  

Dalam HCMP tersebut,  Perusahaan berencana menetapkan kebijakan-kebijakan 
mendasar dalam pengelolaan dan pengembagan SDM. Seluruh kebijakan yang 
disusun menyangkut pengembangan HC bermuara pada satu tujuan, Perusahaan 
memiliki dan mengembangangkan HC dengan talenta terbaik untuk menjamin 
tercapainya visi dan misi Perusahaan.  

 

 

HCMP Perusahaan adalah direncanakan terdiri atas empat tahapan yang 
dilakukan secara berkelanjutan, yakni :  
 

Tahap pertama,  setting human capital foundation, yakni penyusunan HCMP dan 
dimulainya transisi implementasi sistem dengan kegiatan penyelarasan sistem 
manajemen SDM dan optimalisasi framework aliran human capital di antara anggota 
group Perusahaan. 
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Tahap kedua,  growth & strengthening. Perusahaan melakukan penguatan human 
capital system dan percepatan peningkatan performance SDM secara 
berkesinambungan. Target tahap ini yaitu terjadinya akselerasi kemampuan dan 
kinerja SDM secara signifikan guna mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.  

Tahap ketiga,  excellent performance. Pada tahapan ini seluruh Human Capital 
System telah mencapai kondisi yang optimal dan berada pada derajat aligment yang 
tinggi untuk menunjukkan high performance system and culture.  

Tahap keempat,  pengelolaan HC Perusahaan yang sejajar dengan pengelolaan HC 
perusahaan kelas dunia. Pada tahap ini, pengelolaan HC yang dilakukan Perusahaan 
mampu membuat citra atau persepsi publik terhadap Perusahaan berubah.  

Perusahaan telah menjadi perusahaan kelas dunia dengan standar manajemen 
internasional, perusahaan pilihan dalam bisnis persemanan dan perusahaan pilihan 
para talenta terbaik yang berminat terjun di bidang perhotelan.   

 

 

 

 

 

2.4. TRAINING DAN DEVELOPMENT  
 

 

Salah satu fokus HCMP yaitu pelaksanaan program leadership development dengan 
tujuan menghasilkan pemimpin yang memiliki kapabilitas kepemimpinan yang 
mumpuni, baik dari aspek teknis, kepemimpinan, maupun business acumen di semua 
jenjang baik struktural maupun dan fungsional organisasi. Pemimpin di Perusahaan 
diupayakan memiliki kompetensi inti dan elemen kepemimpinan.  

Kompetensi inti terdiri dari teamwork, continuous learning, berorientasi melayani, 
profesional. Sedangkan elemen kepemimpinan berupa adaptibility, problem solving, 
change leadership, planning organizing, dan developing people. Perusahaan juga 
melakukan penguatan budaya perusahaan yang didasarkan pada performance based 
culture. Perilaku unggul dirangkum sebagai kompetensi inti, kemudian digabungkan 
dengan kompetensi teknis yang dipergunakan sebagai dasar pengembangan 
kompetensi pegawai.  

 

 

 

2.5. KNOWLEDGE  MANAGEMENT  
 

Perusahaan  akan melaksanakan kegiatan knowledge management dengan tujuan 
mengelola pengetahuan yang merupakan aset bernilai tinggi di Perusahaan sebagai 
sarana untuk meningkatkan keunggulan HC Perusahaan.  Tergolong dalam kegiatan 
ini yaitu knowledge sharing, mentoring, bedah buku dan kegiatan lain terkait dengan 
pengetahuan individu maupun kelompok.  

Kegiatan knowledge management diharapkan semakin memperkuat kemampuan 
human capital Perseroan termasuk dalam melakukan rancang bangun fasilitas 
produksi yang telah menjadi salah satu kompetensi inti Perusahaan. Kegiatan ini 
sangat mendukung pelaksanaan learning process, inter-group rotation, job 
opportunity, maupun career planning pegawai Perusahaan. 
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2.7. Manajemen Kinerja Dan Sistem Remunerasi  
 

Peningkatan kompetensi SDM kemudian diimbangi dengan pemberian kesempatan 
untuk berkembang bersama Perusahaan serta pemberian paket remunerasi yang 
kompetitif. Proses ini melibatkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan siklus 
manajemen kinerja, mulai dari penyusunan rencana, performance review secara 
kontinyu dan penilaian kinerja di akhir tahun.  

 

 

2.8.  MENEMPAH PROFESIONAL (A Strong Foundation) 
 

Sumber Daya Manusia  adalah bagian terpenting bagi setiap perusahaan. Mereka 
adalah aset paling berharga yang tak terpisahkan dari kesuksesan perusahaan. Untuk 
mengantisipasi dan mengikuti Era Globalisasi yang menuntut  setiap  orang untuk 
dapat bekerja dalam kelompok atau tim secara korporatif, baik didalam lingkungan 
perusahaan maupun dengan pihak luar.   
 
Perusahaan senantiasa berupaya memotivasi dan mengarahkan SDM agar menjadi 
para profesional yang berdedikasi tinggi dengan mobilitas yang tinggi pula.  
Management perusahaan yang meliputi Anggota Direktur (Board of Director) diduduki 
oleh para profesional yang sangat berpengalaman dibidang bisnis perhotelan  serta 
didukung  beberapa tenaga ahli dan berpengalaman. 
 
Management perusahaan dengan dukungan pegawai yang profesional cukup 
berpengalaman dalam bidang per hotelan tersebut.  Dan pemilik/partner perusahaan  
ini sangat terfokus dalam bidang tersebut sehingga dapat secara maksimal melakukan 
riset dan pengembangan dalam upaya untuk kemajuan perusahaan.  Tim perusahaan 
dibawah Direksi akan didukung oleh  para tenaga profesional yang sangat 
berpengalaman dibidangnya masing masing.  
 
 
Secara umum, dalam struktur organisasi tersebut dapat dijabarkan fungsi dan peran 
beberapa posisi utama sebagai berikut : 

 

 a.  Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  
 
 

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS) adalah organ paling tinggi dalam organisasi usaha yang berbentuk perseroan 
terbatas. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau 
Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut 
dan/atau anggaran dasar perusahaan.  
  

 b.  Direksi (Board Of Director)  
 

 Direksi menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan 
sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.  
 
Sesuai dengan fungsinya, direksi berperan dalam penetapan strategi perusahaan, 
kebijakan (policy), regulasi, sasaran dan target selama masa baktinya sebagaimana 
ditentukan dalam RUPS dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan.  
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c.   Dewan Komisaris (Board Of Commissioner)  
 

Dewan komisaris mempunyai peran untuk melakukan pengawasan atas kebijakan 
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan 
maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.  
Peran tersebut semata-mata untuk kepentingan perusahaan dan harus sesuai 
dengan maksud dan tujuan perusahaan.  
 
Dewan komisaris mempunyai tanggungjawab secara pribadi atas kerugian 
perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya 
untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi. 
 

 d.   Manajer  
 

 Manajer mempunyai tanggungjawab dalam mengelola (manage) proses yang 
menjadi bidang tanggungjawabnya (key result area) sesuai dengan arahan 
(direction), kebijakan, regulasi yang telah ditetapkan oleh Direksi.  
 
Pengelolaan proses mempunyai tujuan untuk mencapai tingkat efektivitas dan 
efisiensi guna keberhasilan pencapaian sasaran dan target dalam kurun waktu 
tertentu yang telah dicanangkan oleh Direksi. General manager atau manajer dibantu 
dalam operasionalnya sehari-hari oleh beberapa staff atau karyawan.  

 
 
 

2.9. KUALIFIASI  TENAGA KERJA  
 

Secara umum para pekerja dalam perusahaan dapat dibagi menurut ketrampilannya 
menjadi : 
 

□  Ahli (Skilled) 
□  Terlatih (Trained) 
□  Pekerja Biasa (UnTrained) 
 
Usaha peningkatan produktifitas dari karyawan akan dilakukan antara lain : 

 1). Peningkatan kualitas dengan meningkatkan keahlian karyawan (ManPower 
Development) 

 2). Sistim Management yang baik untuk dapat melaksanakan tugas semaksimal 
mungkin  

 3). Job Description yang jelas dari setiap karyawan secara terarah 
 4). Rasa tanggungjawab kepada perusahaan dalam usaha penyempurnakan dan 

penghematan 
 5). Menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dengan cara memperhatikan 

kesejahteraan karyawan,menjamin ketenangan dan kepastian serta ketentraman 
kerja. 
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TINJAUAN EKONOMI MAKRO 
&  BISNIS PROPERTI  
BAB  :  03 

 
 
 

3.1.  TINJAUAN MAKRO EKONOMI INDONESIA  
 

 

Ekonomi Amerika Belum Pulih,  
Arus Dana Asing Meningkat ke RI 
 
Direktur Eksekutif Moneter BI mengatakan belum pulihnya kondisi ekonomi Amerika 
Serikat (AS) bisa menjadi keuntungan tersendiri buat Indonesia/Ilustrasi.  
 
Direktur Eksekutif Departemen Riset dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia (BI), 
Juda Agung mengatakan belum pulihnya kondisi ekonomi Amerika Serikat (AS) bisa 
menjadi keuntungan tersendiri buat Indonesia. Selain memberikan efek positif 
kepada nilai tukar rupiah, dia menerangkan arus dana asing ke Indonesia juga akan 
meningkat 
 
"Ini Amerika sudah  kelihatan mulai kelihatan ragu terhadap kondisi ekonomi mereka 
dalam rilis FOMC  (Federal Open Market Committee). Saat ini uang mulai masuk ke 
emerging market termasuk Indonesia. Makanya tidak heran Januari-Februari uang 
(dana asing) sudah masuk ke kita," jelasnya di Jakarta, Kamis (25/2/2016).  
 
Dia menambahkan hal ini bisa terlihat dari kucuran dana yang masuk ke negara-
negara emerging market yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Dana 
tersebut diperuntukkan untuk investasi infrastruktur jangka panjang dalam bentuk 
kerjasama.  
 
Sementara itu dia yakin kondisi ekonomi Indonesia masih terkendali dan 
menunjukkan tren bakal lebih baik dari tahun lalu. "Outlook inflasi kita masih bagus. 
Jadi ruang itu masih ada. kalau dari outlook memang 4% ya inflasi kita. Rupiah juga 
tidak terlalu terdepresiasi," tandasnya. 

 
 

3.2.  PREDIKSI EKONOMI 2016  
 

  Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 diprediksi meningkat dengan didorong oleh 
stimulus fiskal, khususnya realisasi pembangunan proyek infrastruktur yang semakin 
cepat. Selain itu investasi swasta juga diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan 
ekonomi setelah Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) ke 
posisi 7%.  

 
"Investasi swasta diharapkan meningkat seiring dengan dampak paket kebijakan 
pemerintah yang terus digulirkan dan pemanfaataan ruang pelonggaran moneter 
secara terukur dengan tetap menjaga stabilitas makro ekonomi.   
 
 

http://ekbis.sindonews.com/topic/3882/pertumbuhan-ekonomi-ri
http://ekbis.sindonews.com/topic/3882/pertumbuhan-ekonomi-ri
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Dalam proyeksi sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan pada 
rentang 5,2%-5,6%, tapi setelah BI rate turun maka ekonomi diproyeksi tumbuh 
sekitar 5,4%. 
 
Selain itu pendorong lainnya adalah belanja pemerintah, seperti proyek 
pembangunan jalan atau infrastruktur yang diharapkan dapat terealisasi. Kemudian, 
lanjut dia, tren penurunan harga minyak dunia juga diharapkan dapat mendorong 
penurunan tekanan inflasi, dimana inflasi tahun ini diyakini berada pada kisaran 
angka 4 plus minus 1%. 
 
Bank Indonesia (BI) mengumumkan kembali menurunkan suku bunga acuan atau BI 
rate sebesar 25 basis poin menjadi 7%, setelah awal Januari lalu sempat turun ke 
level 7,25%. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) juga diputuskan penurunan 
lending Facility pada level 7,5% dan suku bunga Deposit Facility sebesar       
 
  Ini sesuai dengan pernyataan kami sebelumnya bahwa ruang pelonggaran moneter 
semakin terbuka dan ekonomi domestik semakin membaik," ujar Gubernur BI Agus 
Martowardojo di Jakarta, Kamis (18/2/2016). 
 
 

SUKU BUNGA PERBANKAN 
 
Bank Indonesia (BI) akhirnya menurunkan suku bunga acuan atau BI rate 
sebesar 25 basis poin menjadi 7,25%. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan 
dengan penurunan lending Facility pada level 7,75% dan suku bunga Deposit Facility 
sebesar 5,25%.  
 
Kepala Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara mengatakan, penurunan BI 
rate ini sejalan dengan pernyataan BI yang menyebutkan bahwa ruang pelonggaran 
untuk moneter yang terbuka.    Ini sesuai dengan pernyataan kami sebelumnya 
bahwa ruang pelonggaran moneter semakin terbuka dan ekonomi domestik semakin 
membaik. Sebelumnya, B  telah mempertahankan suku bunga sebesar  7,5%, serta 
suku bunga lending facility pada level 8,0% dan suku bunga deposit facility sebesar 
5,50% selama terhitung sejak Februari 2015. 
 
"Penurunan BI rate secara terukur ini diharapkan mampu memperkuat pelonggaran 
kebijakan makroprudensial dan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) yang telah 
dilakukan sebelumnya.  
 
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta Bank 
Indonesia (BI) agar kembali menurunkan suku bunga acuan (BI Rate). Pasalnya, 
diprediksi The Fed akan kembali menaikan suku bunga AS, sehingga bisa berdampak 
pada perekonomian Indonesia. 
 
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani 
mengatakan, sebenarnya sejauh ini Bank Indonesia masih memiliki ruang gerak yang 
luas untuk secara bertahap kembali menurunkan suku bunga.  "Karena kalau tidak 
segera diturunkan lagi, kemudian Fed Fund Rate kembali naik otomatis BI rate akan 
naik lagi. Nah kalau BI rate naik terus ini akan menghambat investasi," jelasnya di 
Jakarta, Kamis (28/1/2016). 

http://ekbis.sindonews.com/topic/629/bi-rate
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Dia melanjutkan, kenaikan BI rate akan bisa mempengaruhi tingkat suku bunga 
perbankan. Apalagi, jika perbankan yang tidak memiliki likuiditas besar maka 
cenderung suku bunga bisa mahal.  "Kalau bank sudah punya likuiditas yang banyak 
maka bank itu cenderung bisa rendah deposito dan kreditnya. Tapi kalau tidak punya 
likuditas yang banyak maka cenderung suku bunga bisa mahal. Oleh karena itu, 
mungkin turunnya BI rate sekitar 25 basis point secara bertahap perlu di inisiasi 
kembali," tukasnya. 
 
 
 

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2015 : 
Hanya Tumbuh  4,79% 
 

  
Kepala BPS Suryamin mengatakan,  secara year on year (yoy)   pertumbuhan  
ekonomi Indonesia sebesar 4,79%.   

 
 
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 
IV/2015 mencapai 5,04%. Angka ini meningkat cukup tinggi jika dibanding kuartal 
    yang mencapai  ,   , kuartal    sebesar  ,    dan kuartal   tumbuh  ,   .  
 
Kepala BPS Suryamin mengatakan, secara year on year (yoy) pertumbuhan ekonomi 
Indonesia sebesar 4,79%.  Maka, angka 5,04% ini, meningkat cukup tinggi lantaran 
ada beberapa faktor yang memengaruhi. 
 
"Dari sisi produksi, dari kuartal ke kuartal, ada tiga lapangan usaha yang 
memengaruhi.   Pertama, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan 
sosial wajib yang tumbuh 10,87%. Ini cukup tinggi karena adanya anggaran dari 
pemerintah yang meningkat," kata dia di Gedung BPS, Jakarta, Jumat (5/2/2016). 
 
Kedua, ada pada jasa pendidikan yang tumbuh 9,45%. Angka ini meningkat cukup 
baik untuk pertumbuhan pendidikan dari pemerintah maupun swasta. 
"Ketiga, secara kuartal ke kuartal, jasa kesehatan dan kegiatan sosoial tumbuh 
7,26%. Hal ini disebabkan karena bansos yang meningkat tajam dan penggunaannya 
juga baik," kata dia. 
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Sementara secara keseluruhan, tiga lapangan usaha yang memengaruhi 
pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2015, yakni pertama  jasa keuangan asuransi 
yang meningkat 12,52%. Hal tersebut dikarenakan ada peningkatan pendapatan jasa 
keuangan.    "Kedua, lapangan usaha informasi dan komunikasi yang tumbuh 
9,74%. Ini karena informasi dan komunikasi, akan meningkat terus. Penggunaan 4G 
LTE yang meningkat," jelasnya.    Ketiga, konstruksi yang tumbuh 8,24%, sebagai 
dampak dari peningkatan pembangunan infrastruktur kuartal IV yang terjadi 
percepatan. "Instruksi Presiden yang beberapa kali ngumpulkan gubernur, wali kota, 
menteri untuk genjot gunakan anggaran pemerintah, sebagian digunakan untuk 
pembangunan jalan, fasilitas umum, sehingga ada peningkatan," pungkas Suryamin. 
 

 
 
ADB   Ramal Ekonomi Indonesia Tahun 2016 :   
AKAN TUMBUH  5,3% 

  

  
Asian Development Bank (ADB) meramal, pertumbuhan ekonomi Indonesia 
tahun ini naik di angka 5,1%-5,3%.  

 
 
Asian Development Bank (ADB) meramal,  pertumbuhan ekonomi 
Indonesia tahun ini naik di angka 5,1%-5,3%. Prediksi ini didasarkan pada tren 
peningkatan konsumsi domestik, investasi, serta penururan inflasi yang stabil. 
 
Country Director Asian Development Bank for Indonesia Steven Tabor mengatakan, 
agar mampu mencapai target tersebut, Indonesia harus fokus pada pengembangan 
mesin-mesin pertumbuhan baru. Misalnya e-commerce dan wisatawan mancanegara 
yang berpotensi tumbuh besar. 
 
Menurutnya, e-commerce merupakan sektor menjanjikan yang masih memiliki 
potensi pemanfaatan sangat besar. Diprediksi, pasar e-commerce nasional akan 
mencapai Rp25 triliun pada 2016, atau meningkat dari total Rp18 triliun pada 2015.  
"Pendapatan yang dihasilkan juga diramalkan akan naik dari angka Rp132 trliun di 
2015 menjadi Rp172 triliun di 2016," kata Steven di jakarta Rabu (27/1/2016). 
Sementara, di sektor wasman, pertumbuhan diharapkan mencapai 5% tahun ini, dan 
menyerap 11,7% tenaga kerja Indonesia. Maka, diperlukan reformasi untuk melawan 
dampak negatif penurunan populasi usia produktif di jangka menengah. 
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Sementara, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo 
mengatakan, tren volatilitas dan penurunan pasar global akan terus berlanjut, 
termasuk di Asia. Namun, di antara negara emerging market lainnya, Indonesia 
tergolong baik dari sisi valuasi saham. 
 
"Kalau kerentanan ekonomi yang terjadi itu tidak dipengaruhi inflasi, tapi karena 
volatilitas dari nilai tukar rupiah akibat kondisi eksternal. Depresiasi nilai mata utang 
juga dialami negara-negara lain termasuk Brazil, Afrika Selatan, Rusia, Turki, Korea, 
dan China," jelas Agus.  
 
Dari sisi finansial, sistem perbankan tetap kuat walaupun mengalami perlambatan. 
Saat ini pemerintah telah melakukan perubahan kebijakan moneter untuk 
meningkatkan permintaan domestik.  "Suku bunga BI yang lebih rendah serta 
peningkatan belanja infrastruktur diharapkan dapat mengimbangi dampak 
penurunan sektor komoditas," katanya. 
 
Untuk menghadapi kondisi ekonomi global yang terus melambat, BI telah 
menyiapkan kebijakan yang fokus menjaga kestabilan ekonomi jangka panjang. BI 
juga berupaya mengakomodasi konsumsi domestik dengan tetap menjaga kestabilan 
harga dan kondisi finansial.  Kombinasi yang tepat antara kebijakan moneter, fiskal, 
dan reformasi struktural akan mampu membawa Indonesia ke arah pembangunan 
yang lebih baik di masa depan.   "Akan ada peningkatan belanja pekerja umum dan 
infrastruktur yang dicairkan di 2016, dan ini merupakan siklus ekonomi," pungkas 
dia. 
 

 
 
Rupiah Menguat,  
Ekonomi RI Menuju Arah Lebih Baik 
 

  
 OJK menilai, menguatnya nilai tukar rupiah terhadap USD di level Rp13.300,    
 menandakan ekonomi Indonesia mulai stabil.   
 
 
 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, menguatnya nilai tukar rupiah terhadap 
dolar Amerika Serikat (USD) di level Rp13.300/USD,  menandakan ekonomi 
Indonesia mulai stabil. Posisi mata uang Garuda sudah tidak dipengaruhi kondisi 
global. 
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Kepala Eksekutif Pengawas Pasar  odal O   Nurhaida mengatakan, nilai tukar rupiah 
saat ini  sudah tidak terlalu dipengaruhi gejolak ekonomi global dengan masih 
terjadinya perlambatan ekonomi di China. Sementara, di Eropa masih ada ruang 
untuk stimulus tambahan. 
 

Pada Januari, Fed rate juga masih  ,   - ,  ,  di China belum terjadi 
pengembangan sektor riil  dan Jepang mengeluarkan kebijakan negatif suku bunga. 
Namun, rupiah pada Januari membaik dibanding akhir tahun lalu, sudah terapresiasi 
0,11%.  Selain itu,  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga menunjukan tren 
positif dengan mengalami kenaikan 0,48%. Sinyal positif tersebut diharapkan terus 
berlanjut sehingga mampu mendorong perbaikan ekonomi Tanah Air tahun ini. 
 
"Kondisi makro cukup memberikan arah positif meski pertumbuhan belum 
signifikan atau masih perlambatan tapi itu memberikan dampak positif 
bagi Indonesia.   

 

Berikut beberapa data indikasi pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang 
diprediksi oleh beberapa lembaga yang berkompetan di bidangnya, baik di tingkat 
egiaonal asia maupun dunia : 

 

 

 

Dikawasan Asean, Indonesia termasuk menempati kedudukan yang sangat baik 
diantara negara Asean. Berikut data perkembangan GDP nya : 
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3.3.  PROSPEK BISNIS APARTEMEN &  PERHOTELAN DI INDONESIA  

 

Sektor Properti Jadi Incaran Investor Asing 
 

Naiknya peringkat Indonesia sebagai negara tujuan investasi (Investment Grade) 
menjadi pendorong pengembang asing berekspansi ke Tanah Air. Kondisi ekonomi 
makro yang diperkirakan tetap tumbuh dan tingginya daya beli masyarakat menjadi 
daya tarik Developer Asing untuk masuk ke Indonesia. 
 
Tidak kurang dari 18 Perusahaan Asing (PMA) tengah mengkaji untuk menanamkan 
investasinya secara langsung (Direct Investment) ataupun dengan Joint Venture di 
sektor properti Indonesia. Perusahaan tersebut terutama berasal dari Singapura, 
Jepang, Korea, Eropa dan Amerika. Umumnya mereka bermain dikelas/segmen atas 
karena umumnya mereka punya standar yang tinggi.  
 
Adapun beberapa lokasi di Indonesia yang diminati adalah di daerah DKI, Jawa 
Barat, Jawa Timur dan Bali.   Menurut BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) 
hingga semester I 2014, realisasi investasi di sektor properti telah mencapai Rp. 9,2 
triliun. Senilai US$. 403,3 juta atau Rp. 4,6 Triliun diantaranya merupakan investasi 
asing.   Harga aset properti di 3 negara unggulan baru, Indonesia, Filipina 
dan Vietnam dalam 5 tahun terakhir telah terapresiasi sebesar 50%.  
 
Hal itu membuat ROI (Return On Investment) atau tingkat pengembalian diprediksi 
menjadi 12%-18% per tahun.  Lembaga Riset Properti Cushman & Wakefield 
mengungkapkan bahwa tingkat pertumbuhan perekonomian negara VIP (Vietnam, 
Indonesia dan Philippines) kian bisa dibandingkan dengan negara-negara BRICS 
(Brazil, Rusia, India, China dan Africa Selatan). 
 
 

Kepastian Hukum 
 
Keberanian dan keaktidan investor asing masuk pasar properti Indonesia 
berhubungan erat dengan makin transparannya prosedur Hukum yang dapat 
menjamin kepastian.  

 

Prospek Bisnis Apartemen dan Hotel di Indonesia   
Nomor Satu Dunia  
 

Dalam pertemuan, konvensi dan pameran (MICE TripAdvisor, situs perjalanan 
terbesar di dunia, akhir  2014 dalam TripAdvisor Index yang merupakan survei 
mengenai perhotelan terbesar di Indonesia, menempatkan prospek industri hotel di 
Indonesia di posisi teratas dalam hal prospek dan profitabilitas. Posisi Indonesia itu 
mengungguli Brasil yang berada di posisi kedua, Rusia di posisi ketiga, Amerika 
Serikat pada posisi keempat dan India di posisi kelima. 

Survei yang dilakukan TripAdvisor bukanlah sembarang survei. Hal ini mengingat 
institusi tersebut dalam surveinya melibatkan 25.000 responden dari pengusaha 
hotel di seluruh dunia, dimana 399 responden di antaranya berasal dari Indonesia. 
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Figure   : Fasilitas Kolam Renang GREEN CLEOSA 

  

Dari hasil survei terdapat beberapa temuan penting me ngenai tren industri per 
hotelan saat ini. Salah satu hasil utama hasil survei tersebut menyatakan, Indonesia 
berada di posisi pertama di dunia untuk hotel-hotel yang memiliki prospek bisnis 
terbaik, dan [bisnis perhotelan] benar-benar atau sangat mengun tungkan pada 
2014. 

Memang harus diakui bahwa Indonesia yang memiliki lebih dari 17.100 pulau—6.000 
pulau di antaranya sudah berpenghuni—memiliki kekayaan budaya yang luar biasa 
dengan 300 suku dan etnis serta 742 bahasa dan dialek di dalamnya.  

Ini adalah potensi Indonesia yang bisa dikembangkan dalam konsep pengembangan 
industri pariwisata nasional. Tren pembangunan hotel pada 2014 dan tahun-tahun 
mendatang dipastikan akan terus terjadi tak hanya di Jakarta melainkan juga di 
kota-kota besar. Bersamaan dengan percepatan pembangunan infrastruktur di 
Indonesia yang dilakukan pemerintah sekarang ini, bisa dipastikan bisnis sektor 
perhotelan akan terus cemerlang. Persoalannya tinggal bagaimana investor jeli 
melihat peluang dan tangkas menangkapnya.  

 

 
Berdasarkan hasil survey TripAdvisor, Indonesia berada di posisi 
pertama dunia untuk hotel-hotel yang memiliki prospek bisnis terbaik. 
 
 Indonesia dinyatakan menempati posisi teratas untuk hotel-hotel dengan prospek 
bisnis dan profitabilitas terbaik menurut Survei TripAdvisor, sebuah situs perjalanan 
terbesar di dunia.   "Lebih menggembirakan lagi adalah soal daya tarik akomodasi 
berasal dari area online, social dan pemasaran bergerak. Hal ini dikarenakan, saat ini 
hanya seperempat dari responden menawarkan program yang melibatkan pengguna 
perangkat bergerak.  
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Seperti dilansir oleh TripAdvisor berikut adalah daftar negara yang 
memiliki prospek bisnis hotel paling positif di dunia :  
 

1. Indonesia 
2. Brasil 
3. Rusia 
4. Amerika Serikat 
5. India 

Potensi pengembangan hotel masih besar, baik di Kota besar maupun di Kota kecil. 
Pertumbuhan bisnis  hotel sangat terkait dengan  perkembangan ekonomi.  Bisnis  
hotel berbintang pun masih sangat cerah, terutama di kota kota bisnis dan tujuan 
wisata. 

 

Bisnis Hotel yang paling 
banyak diminati  adalah 
bisnis dengan layanan 
dasar (budget hotel). 
Budget hotel dengan 
fasilitas standar diminati 
konsumen yang lebih 
banyak melakukan aktifi   
tas di luar hotel. 
Beberapa pengembang 
besar  mulai serius meng 
garap budget hotel di 
kota kota kecil khusus 
nya di pulau Jawa. 
Di Jakarta, tingkat hunia 
budget hotel tergolong 
tinggi, yakni diatas 90%. 

 
 
 

3.4.  PELUANG BISNIS PROPERTI (APARTEMEN) DI PEMERINTAHAN 
PRESIDEN  JOKO WIDODO 

 
   Bisnis properti apartemen adalah salah satu alternatif pilihan di dalam bisnis properti. 

Apartemen merupakan salah satu hunian kelas menengah atas dan itupun adanya di 
kota-kota besar saja. Kira-kira prospeknya bagaimana kalau Anda menggeluti bisnis 
properti jenis ini di era pemerintahan Joko Widodo yang terkenal dengan kebijakan 
perekenomiannya yang kurang stabil. Pengamat properti Panaingan Simanungkalit 
mengatakan kalau bisnis properti khususnya apartemen akan mengalami keuntungan 
yang lumayan besar. Ketika Anda tahu caranya tentunya. Beliau 
menunturkan kalau saat ini suku bunga bank di Indonesia yang semakin 
rendah bahkan suku bunga bank Indonesia hanya 6 % per tahunnya 
membuat itu semua bisa terjadi.   
 
Ketika suku bunga bank turun, Anda bisa membeli properti jenis 
apartemen dengan teknik KPR.  Tentunya dalam hal ini Anda lebih 
diuntungkan dikarenakan cicilan kridit apartemen Anda menjadi tidak 
besar. Dengan situasi seperti itu menjadikan bisnis properti apartemen 
menjadi sangat diminati. 
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Berikut adalah data terakhir dari Kemenpera (2015) tentang kondisi supply dan 
demand akan perumahan di Indonesia, dimana masih terdapat kekurangan supply 
rumah (Backlog) yang cukup signifikan dan akan terus meningkat dalam beberapa 
tahun kedepan :  
 

 
 
 
 
  

3.5.  SEKILAS TENTANG  KEC. CILEDUG, KOTA TANGERANG-BANTEN  
 

Ciledug adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kota Tangerang, Provinsi 
Banten,  Indonesia. Selain itu, Ciledug juga merupakan pusat industri hijab/jilbab 
yang terbesar di Indonesia.  

 

 
 

 Propinsi Banten (Dalam Inset) 
 Kota Tangerang (Dalam Inset) 
 Kecamatan Ciledug-Tangerang (Lokasi Proyek) - Diluar Inset 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tangerang
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Banten
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Perkembangan Kota Tangerang, khususnya di Ciledug diprediksi kedepan akan 
mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan sejak 
dibangunnya tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) W2 yang mempunyai 
akses ke Jakarta, khususnya ke Jakarta Timur sampai Bandara Sukarno Hatta. Tol 
ini pun menjadi pelengkap jalan lingkar luar Jakarta yang terhubung dengan 
beberapa ruas tol, seperti Jakarta-Cikampek, Jakarta-Tangerang, Jagorawi, 
Soediyatmo serta aslternatif menuju tol dalam kota Jakarta. 

Di Kecamatan Ciledug sendiri banyak terdapat beberapa sentra industri potensial 
antara lain pabrik tekstil terkemuka seperti : PT. Kahatex, Pt. Dewhirst, PT.Vonex, 
PT. Sunson, dan masih banyak lagi.  Oleh karenanya industri KUKM yang 
berkembang di Ciledug dan sekitarnya kebanyakan industri yang memproduksi 
sandang diantaranya jilbab / kerudung muslimah. Jangan heran kalau produksi 
kerudung / jilbab dari ciledug mempunyai model / bahan yang beragam dengan 
harga yang lebih murah dibanding daerah lain. Sehingga  Ciledug banyak disebut 
sebagai Sentra Kerudung. 

 
 
 

 KOTA TANGERANG 
  

Kota Tangerang adalah sebuah kota yang terletak di Tatar Pasundan Provinsi 
Banten, Indonesia. Kota ini terletak tepat di sebelah barat ibu kota negara 
Indonesia, Jakarta. Kota Tangerang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang di 
sebelah utara dan barat, Kota Tangerang Selatan di sebelah selatan, serta Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta di sebelah timur. Tangerang merupakan kota terbesar di 
Provinsi Banten serta ketiga terbesar di kawasan Jabodetabek setelah Jakarta dan 
Bekasi. 

 
 

 
 

*)  Peta Kota Tangerang (Propinsi Banten) 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Banten
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Banten
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tangerang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tangerang_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Jabodetabek
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Pemerintahan 

Kepala daerah Kota Tangerang adalah seorang wali kota dan wakil wali kota yang 
dipilih langsung oleh warga Tangerang dalam pilkada setiap lima tahun sekali.    

 

 

Pembagian Administratif 

Kota Tangerang terdiri atas 13 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 
104 kelurahan. Dahulu Tangerang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten 
Tangerang, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, dan 
akhirnya ditetapkan sebagai kotamadya pada tanggal 28 Februari 1993. Sebutan 
'kotamadya' diganti dengan 'kota' pada tahun 2001. Kota Tangerang terbagi menjadi 
13 kecamatan, diantaranya yaitu Ciledug. 

 

Kondisi Perekonomian  

Tangerang adalah pusat manufaktur dan industri di pulau Jawa dan memiliki lebih 
dari 1000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik 
di kota ini. Tangerang memiliki cuaca yang cenderung panas dan lembap, dengan 
sedikit hutan atau bagian geografis lainnya. Kawasan-kawasan tertentu terdiri atas 
rawa-rawa, termasuk kawasan di sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta. 

Dalam beberapa tahun terakhir, perluasan urban Jakarta meliputi Tangerang, dan 
akibatnya banyak penduduknya yang berkomuter ke Jakarta untuk kerja, atau 
sebaliknya. Banyak kota-kota satelit kelas menengah dan kelas atas sedang dan 
telah dikembangkan di Tangerang, lengkap dengan pusat perbelanjaan, sekolah 
swasta dan mini market.  

Pemerintah bekerja dalam mengembangkan sistem jalan tol  untuk mengakomo 
dasikan arus lalu lintas yang semakin banyak ke dan dari Tangerang. Tangerang 
dahulu adalah bagian dari Provinsi Jawa Barat yang sejak tahun 2000 memisahkan 
diri dan menjadi bagian dari provinsi Banten. 
 

 

 

Kota Tangerang Raya 

Tangerang Raya adalah sebuah kawasan di sebelah barat Jakarta, dengan luas 
sekitar 1.500 km2, dihuni oleh lebih dari 5 juta penduduk.  Tangerang Raya saat ini 
terbagi menjadi 3 daerah otonom, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang 
dan Kota Tangerang Selatan. 

Kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan Tangerang Raya sangat beragam. 
Merupakan perpaduan antara daerah pesisir (Pantura) dengan daerah dataran 
rendah sampai menengah. Merupakan kombinasi antara daerah agraris dengan 
industri, pedesaan dengan metropolitan. 

Tangerang Raya merupakan daerah penyangga bagi Jakarta, yang berkedudukan 
sebagai ibu kota negara RI dan pusat bisnis terbesar di indonesia. Dengan demikian, 
apa yang terjadi di Jakarta segera berimbas ke Tangerang. Akibat melubernya 
jumlah penduduk Jakarta, maka sebagian bermigrasi ke Tangerang, dengan tetap 
mencari nafkah di Jakarta. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pilkada
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_administratif
https://id.wikipedia.org/wiki/Kotamadya
https://id.wikipedia.org/wiki/28_Februari
https://id.wikipedia.org/wiki/1993
https://id.wikipedia.org/wiki/Manufaktur
https://id.wikipedia.org/wiki/Industri
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandara_Internasional_Soekarno-Hatta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_satelit
https://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_perbelanjaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_tol
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Banten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tangerang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tangerang_Selatan
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Tangerang dikenal pula sebagai kawasan 1.000 industri, karena keberadaan 
aneka industri, terutama di sekitar Balaraja, Cisoka dan Cikupa. Tangerang juga 
memiliki area pesawahan yang masih sangat luas, meskipun keberadaannya terus 
terdesak oleh industrialisasi dan perluasan kota. 

 

 

 PROPINSI BANTEN 

 

 
 

 

Banten merupakan provinsi yang cukup penting di Indonesia, karena letaknya yang 
sangat strategis dan memiliki pelabuhan yang cukup penting dalam perdagangan. 
Sebagai provinsi baru yang baru ditetapkan pada tahun 2002, Banten memiliki 
banyak persoalan dan permasalahan yang harus diselesaikan. Terutama bidang 
ekonominya. Pertumbuhan ekonomi Banten cukup bagus dalam berbagai sektor 
ekonomi yang antara lain sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, 
perkebunan serta perikanan. 

 

Pertumbuhan Ekonomi Banten 

Peningkatan beberapa sektor seperti sektor industri, perdagangan, hotel dan 
restoran, pertanian serta sektor jasa diperkirakan akan mampu meningkatkan laju 
perekonomian di tahun ini. meningkatnya sektor perdagangan diperkirakan karena 
peningkatan konsumsi dan membaiknya kegiatan ekspor.  

Begitupun pada sektor perhotelan dan restoran diperkirakan dapat mencapai 7,37% 
seiring masih kuatnya permintaan domestik. Menurunnya curah hujan juga diprediksi 
dapat meningkatkan sektor perikanan.  

Banten merupakan provinsi yang cukup penting di Indonesia, karena letaknya yang 
sangat strategis dan memiliki pelabuhan yang cukup penting. 
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Provinsi Banten Sebagai Salah satu Daerah Terkaya 

Provinsi Banten, merupakan salah satu provinsi baru di Indonesia yang terbentuk 
sekitar tahun 2000. Sebelumnya kota Banten ini adalah bagian dari provinsi jawa 
barat, namun semenjak di sahkannya UU no 23 tahun 2000, maka resmilah kota ini 
menjadi provinsi dengan ibukotanya serang.  

Mungkin hal ini karena memang jika di lihat dari APBD daerah yang sangat tinggi 

bahkan mampu menyaingi APBD DKI Jakarta. Di tengok dari sejarahnya pun Banten 
memang telah berjaya sejak dahulu kala, dengan terbuktinya bahwa kota ini 
merupakan kota maritim yang kemahsyurannya mampu menandingi Kerajaan 
Mataram. 

Selain kejayaannya, saya rasa anda juga perlu melihat dari sisi keindahan provinsi 
Banten. Pertama, dari situs-situs peninggalan sejarahnya, salah satu yang paling 

terkenal adalah masjid Agung Banten yang merupakan saksi bisu masa-masa 
penyebaran Islam di Jawa bagian barat dan sekarang menjadi tempat favorit 
peziarah di Jawa.  

Meskipun telah berumur lebih dari 4 abad tetapi masjid ini masih berdiri kokoh dan 
terawat baik. Seperti juga masjid-masjid lainnya, bangunan induknya berdenah segi 
empat. 

Kemudian destinasi wisata Banten yang perlu di pertimbangkan lagi yaitu Pulau 
umang letaknya tepat berada di kawasan sekitar pantai Pandeglang. Di salah satu 

pulau di provinsi Banten tersebut anda akan memperoleh fasilitas dan panorama 
yang indah beserta resort yang telah ditata dengan sentuhan artistik alami, 
dilengkapi dengan ruang pertemuan, kafe, spa, pusat bisnis, sunset lounge, klub 
pantai, kolam renang dan sebagainya.  

Selain itu, tersedia fasilitas olahraga dan rekreasi air, joggingtrack, cross country, 
lapangan tenis, tempat karaoke, dan lain-lain. Anda dapat menuju ke pulau ini 

dengan relatif mudah. Karena pihak pengelola kawasan wisata tersebut juga 
menyediakan rental mobil dari Jakarta menuju pulau atau dapat juga dicapai dari 
kawasan Ujung Kulon. 

Selain itu masih ada wisata lainnya, yang juga tidak kalah menariknya di kawasan 
provinsi Banten yaitu taman Nasional Ujung Kulon. Taman tersebut adalah salah 
satu taman nasional dan dijadikan sebagai lokasi konservasi alam Indonesia, 

keasrian alamnya saya rasa sangat cocok untuk anda kunjungi, hal ini di buktikan 
dengan adanya hutan tropis dan berbagai keanekaragaman hayati lainnya.   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 PT.  BHAKTI AGUNG PROPERTINDO 
 

45 | P a g e  
 

 
 
ASPEK TEHNIS PROYEK   
BAB  :  04 

  
 

 

4.1.  RENCANA PROYEK 

 

Perseroan berencana untuk melakukan pembangunan terintegrasi > Apartemen, 
Hotel dan Stikes (Sekolah Tinggi Perawat),  yang berlokasi di Jl. Raden Fatah 62 
Ciledug, Kota Tangerang (Banten), yang secara ringkat dapat digambarkan sebagai 
berikut : 
 
■   Nama Proyek : Integrated Apartemen & Hotel (2 tower @ 22 lantai), 

Stikes/Academy (Sekolah Tinggi Perawat), serta 
fasilitas penunjangnya, yaitu berupa : 

 

    > Kolam renang 
    > Tempat Ibadah & Function Room 
    > Cafe & Resto 
    > Internal road, Park & Garden 
    > Public Facilities lainnya 
 
■   Luas Lahan : 12.279 m2, terdiri dari : 

   >  Sertifikat (SHM-15 sertifikat) milik sendiri = 5.076 m2 
   >  Sertifikat (SHM-13 sertifikat)) yang dibeli = 7.203 m2     
 
■   Total Bangunan : 84.000 m2 (Total Floor Area), termasuk Commercial & 

Basement (dengan KDB 41%), terperinci sebagai berikut 
    > Apartemen (Tower A) = 32.609 m2 
   > Apartemen (Tower B) = 26.769 m2 
   > Clinic & Nurse/Stikes =   5.364 m2 
   > Hotel   =   7.724 m2 
   >  Parking & Public Area = 11.534 m2 
  
■   Jumlah Kamar : 1.381 m2, terdiri dari : 

   > Apartemen (Tower A) = 633 unit/kamar 
   > Apartemen (Tower B) = 528 unit/kamar 
   > Clinic & Nurse/Stikes =  63 unit/kamar 
   > Hotel   = 157 unit/kamar 
  
■   Public Space : 1.000 m2 
■   Parking Lot : 443 Car 
■   Green Area : 1.348 m2 
■   Ratio Parking Lot : 30% per unit 
■   Street & Hardscape : 50% 
  
 
 
 



 PT.  BHAKTI AGUNG PROPERTINDO 
 

46 | P a g e  
 

 
 
 

■    Berikut gambaran tentang kondisi & fasilitas penunjangnya dari  

proyek GREEN CLEOSA : 
 
 
 

 
Nampak Depan Apartemen, Hotel & Stikes (Academy)  GREEN CLEOSA 

 

  
 
 

 
Nampak Teras Apartemen  GREEN CLEOSA 
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Nampak Taman Apartemen  GREEN CLEOSA 

 
 
 
 
 

 
Nampak Pool Tower A  Apartemen  GREEN CLEOSA 
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Nampak Pool Tower B  Apartemen  GREEN CLEOSA 

 
 
 
 Detil tentang aspek tehnik, antara lain terkait dengan layout/siteplan, Block plan 

(termasuk elevation/front-south, Section & RAB) terlampir dalam Studi Kelayakan 
Proyek ini yang  merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 

 
Rencana pembangunan Apartemen & Hotel  yang akan berlokasi di Jalan Raden 
Fatah Ciledug ini akan dioperasikan oleh operator/ manajemen Hotel yang sudah 
berpengalaman dan mempunyai jaringan (networking) yang sangat luas dan 
diharapkan akan menujang fasilitas akomodasidi di Ciledug-Tangerang.     
 
 
 

4.2.  LOKASI DAN AKSESIBILITAS 

  
Proyek GREEN CLEOSA ini berada di lokasi yang sangat strategis di Ciledug-
Tangerang (Banten) karena mudah  ditempuh dengan segala jenis moda transportasi 
baik kendaraan beroda empat maupun roda dua.  Dengan  kondisi jalan dan 
infrastruktur lain yang mendukung akan memudahkan transportasi dari dan ke lokasi 
proyek. Lokasi proyek GREEN CLEOSA ini juga memiliki akses yang dekat dengan 
area public service sehingga memudahkan akses menuju pusat kota Jakarta.   
 
Berikut beberapa pertimbangan tentang lokasi yang dapat disimpulkan sebagai lokasi 
yang sangat startegis dan mempunyai nilai investasi yang sangat tinggi untuk 
kedepannya, antara lain : 
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4.3.  LOKASI DAN AKSESIBILITAS 
    

Sebagai kota penunjang, Ciledug akan nampak dan berkembang sebagai kota 
Kosmopolitan dimasa depan, yang didukung dengan pengembangan infrastruktur 
transportasi baru, yang memudahkan akses ke koridor Trans Jakarta (BusWay), dan 
hanya sekitar 20 menit ke stasiun KA Komuter (City Train) Sudirman dan Stasiun 
Jurang Mangu. Juga sangat dekat dengan pintu/gate tol JORR W2 & jalan tol 
Jakarta-Merak. 
 
Berikut peta lokasi GREE CLEOSA dalam sajian Google Map : 
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Lokasi Proyek dan Site Area : 
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Berikut disampaikan informasi tentang ‘Coverage & Volume Unit’  serta ‘Building 
Resume’ atas proyek GREEN CLEOSA : 
 
COVERAGE & VOLUME UNIT 

 
 



 PT.  BHAKTI AGUNG PROPERTINDO 
 

52 | P a g e  
 

 
 
BUILDING RESUME 

 
 
 
   

4.4.  OPERATOR/MANAJEMEN APARTEMEN-HOTEL& STIKES  
  
Konsep dari Apartemen dan Hotel ini akan dikelola layaknya suatu Hotel berbintang.   
Atas pertimbangan yang seksama, PT. BAP akan  memilih operator yang didasarkan 
pada beberapa pertimbangan yaitu : 

a. Memiliki jaringan internasional, dengan standar pelayanan bertaraf internasional 
dan pengalaman luas dalam mengelola Apartemen-Hotel. 

b. Mempunyai jaringan yang luas. 
c. Mempunyai standar kualitas layanan yang tinggi. 
 
Sedangkan untuk rencana pembangunan dan pengelolaan  Sekolah Tinggi Kesehatan 
(Stikes), akan dikelola bekerjasama dengan Sekolah Stikes yang telah ada dan 
mempunyai reputasi dan manajemen yang sangat bagus dalam mengelola 
manajemen sekolah/akademi, khususnya dalam bidang ilmu Kesehatan dan perawat.  
 
Sekolah ini direncanakan dibuat mengingat potensi yang sangat bagus tentang 
adanya kebutuhan ketersediaan tenaga medis, mengingat Ciledug-Tangerang 
lokasinya dikelilingi oleh berbagai kota Besar (Tangerang, Cibinong serta Jakarta) 
yang kebutuhan (deman) akan tenaga medis atau perawat saat ini sangat tinggi dan 
terus meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan kebutuhan akan tempat pendidikan 
tenaga medis kesehatan ini sangatlah kurang. 
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4.5. JADWAL & AKTIFITAS PEMBANGUNAN PROYEK 

  
Pelaksanaan pembangunan proyek ini banyak melibatkan pihak ketiga sesuai dengan 
jenis pekerjaan yang dilakukan. Terkait pelaksanaan pembangunan proyek, PT. BAP 
akan melakukan proses tender dalam menentukan kontraktor pelaksana 
pembangunan. 
  
Adapun pelaksaan atau aktifitas proyek dari mulai pengurusan legalitas proyek (mulai 
penandatanganan MOU dengan pemilik lahan dan pihak terkait lainnya), 
pembagunan konstruksi proyek sampai dengan proyek beroperasi sesuai yan 
direncanakan adalah memakan waktu sekitar :  3 (tiga) tahun 
 
 Detil tentang Jadwal Aktifitas pelaksanaan proyek (Master Schedule), terlampir 

dalam Studi Kelayakan proyek ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 
  

  
 

4.6. ASPEK POLA BISNIS 

  
Dalam menerapkan sistem pengelolaan manajemen Apartemen-Hotel yang akan 
dikelola layaknya suatu hotel berbintang serta pengelolaan sekolah  Stikes, PT. BAP 
melakukan kerjasama operasional dengan operator manajemen Apartemen-Hotel 
yang memiliki jaringan internasional dengan standar pelayanan bertaraf 
internasional dalam mengelola apartemen-hotel, mempunyai jaringan yang luas 
serta mempunyai standar kualitas layanan yang tinggi. 
  
Usaha yang dijalankan oleh PT. BAP dapat juga dilakukan oleh pesaing, sehingga 
hotel yang dibangun oleh PT. BAP harus memiliki nilai tambah untuk dapat 
meningkatkan kompetensi dan daya saing dengan hotel lain yang berada di 
sekitarnya.  
  
Selain itu, untuk mengimbangi agar sarana dan fasilitas apartemen-hotel dapat 
berkembang sesuai kelayakan, maka pemilihan operator hotel yang berstandar 
internasional akan meningkatkan daya saing hotel milik PT. BAP.    
 
Atas pertimbangan yang seksama, PT. BAP telah berencana menggunakan  
manajemen pengelola hotel yang bereputasi baik. Dengan keunggulan kompetitif 
yang akan dimiliki, maka hotel yang akan dibangun oleh PT. BAP diperkirakan akan 
dapat bersaing dengan hotel-hotel lain. 
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ASPEK PEMASARAN 
(Pasar & Segmen Pasar)   
BAB  :  05 
 
 

5.1.  LATAR BELAKANG 

(Historical Background) 

 

Diantara beberapa faktor yang menjadi  pertimbangan pemilik untuk pengambilan 
keputusan menjalankan rencana proyek tersebut diatas, antara lain adalah sebagai 
berikut : 
 

■ Sampai saat ini, kebutuhan akan penyediaan Apartemen & Hotel  khususnya di 

kota kota penyanggah kota besar seperti kota Jakarta, yang lahannya semakin 
terbatas dan semakin mahal, dirasakan masih sangatlah kurang, disamping 
kebutuhan untuk kamar hotel, terutama untuk kamar hotel dengan kualitas yang 
baik dan dengan harga yang terjangkau. 

 
 Dari hasil survey dan pemantauan langsung dilapangan, serta hasil diskusi 

dengan beberapa pihak pelaku/pemain bisnis  Apartemen dan Perhotelan  
khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya (kota penyanggah), maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa : 

 

 1).  Kebutuhan akan kamar Apartemen & hotel dengan lokasi di pusat kota 
dengan fasilitas yang memadai serta dengan harga yang terjangkau, 
tentulah sangat sulit saat ini ditemukan di kota sekelas Jakarta. Untuk itu 
dibutuhkan lokasi apartemen atau hotel ditempat lain (sekitar Jakarta), 
namun mempunyai sarana dan prasarana terutama transportasi yang 
sangat memadai dan nyaman sehingga tetap diminati masyarakat.  

   

  
 Adanya rencana proyek Apartemen-Hotel  yang akan diwujudkan oleh 

group Agung Development tersebut, tentulah akan banyak ditunggu oleh 
konsumen dan pihak pihak yang mengharapkan adanya Apartemen-Hotel 
yang sangat representative, strategis di pusat kota  dan dengan harga 
kompetitif. 
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 2). Dari sisi  Perhotelan , rata-rata tingkat hunian/akupansi hotel  saat ini 
khususnya di kota Tangerang  adalah relative cukup tinggi.    

 3). Selain tingginya tingkat akupansi (tingkat hunian) sebagaimana diatas, ke 
depannya, prospek Apartemen dan Perhotelan di Tangerang tersebut 
diprediksi akan lebih meningkat lagi, yang mana hal ini disebabkan antara 
lain : 

 3.1).   Lokasi hotel yang sangat strategis, di area jalur utama menuju 
kota serta beberapa akses ke kota Jakarta, antara lain  : 

        

 
 
   3.2). Pemilik proyek, Agung Development Group,  adalah pemilik 

beberapa proyek Apartemen, Condotel, Hotel, Housing (landed) dan 
berbagai area commercial lainnya.   

 
    Dan Agung Development Group sangat berpengalaman dalam 

mengelola dan mengoperasikan properti sejenis serta terbukti 
sukses sampai saat ini dengan telah mendapatkan kepercayaan dan 
sambutan yang sangat baik dari masyarakat. 

 
  3.3). Pesatnya perkembangan di Kota besar seperti Jakarta dari segala 

senis aktifitas bisnis dan kehidupan sosial masyarakat, serta 
semakin berkembangnya jumlah penduduknya, maka tidak ada 
pilihan perkembangan dan kebutuhan akan pemukiman atau hunian 
juga akan semakin banyak dibutuhkan.  

 
   Sangat terbatasnya lahan di pusat kota serta semakin mahalnya 

harga lahan, tentu membuat harga hunian baik berupa rumah 
maupun hunian bertingkat semakin tidak terjangkau harganya.   

 
   Oleh sebab itu, saat ini telah terjadi pergesean aktifitas masyarakat 

khususnya terkait dengan aktifitas bisnis dan kehidupan, yaitu untuk 
tidak bertumpu di pusat kota saja tapi mulai berkembang dan 
tumbuh di pinggiran kota Jakarta, seperti di Bogor, Depok, bekasi 
dan terakhir berkembang pesat di daerah kota Tangerang, termasuk 
dalam hal ini Ciledug. 
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   Kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal (hunian) khususnya 

hunia bertingkat (apartemen, Condotel, dsb) mulai banyak diburu 
oleh masyarakat mengingat harganya yang masih terjangkau dan 
dengan lingkungan yang cukup nyaman tapi mempunyai akses yang 
tidak terlalu jauh dengan pusat kota Jakarta. 

 
   Dengan demikian, rencana pembangunan proyek GREEN CLEOSA 

terlahir karena adanya tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat 
untuk dapat mewujudkan keinginan dan kebutuhan tersebut yaitu 
kebutuhan untuk memiliki hunian yang ideal yang mempunyai akses 
mudah menuju ke berbagai tempat atau kota tujuan. 

 
   Fenomena ini tentunya juga akan dilirik dan diminat oleh para 

investor pemburu properti yang membeli properti untuk tujuan 
investasi yang dapat memberikan gain atau ROI yang cukup tinggi.  

    
  3.4). Apalagi dengan telah dibukanya Pasar Bebas Asean (MEA) maka 

dapat dipastikan akan banyak investor dari Negara Negara Asean 
akan datang dan melakukan investasi atau merelokasi dan 
mengembangkan investasinya ke Indonesia.  

 
   Dan daerah Ciledug-Tangerang adalah salah satu pihlihan lokasi 

yang sangat menarik karena disamping masih murahnya UMR (Upah 
Buruh), juga karena lokasi dan prasaranan yang sangat memadai 
sehingga sangat mempunyai nilai kompetitif dan efisiensi yang 
tinggi khususnya dalam menekan biaya produksi dan transportasi. 

 
   Kondisi ini tentu akan memicu peningkatan akan permintaan 

kebutuhan rumah maupun hunian bertingkat khususnya bagi para 
pemilik maupun pekerja dari kawasan Asean yang bekerja di 
Indonesia. 

 
  3.5). Dengan nilai APBD yang sangat tinggi di Propinsi Banten, yang 

hampir setara dengan propinsi DKI serta cukup tingginya 
pendapatan penduduk per-kapita, dapat disimpulkan tentang 
adanya keseriusan dari pihak Pemerintah Daerah dalam 
meningkatkan kondisi perekonomian di wilayah tersebut, baik 
dengan pembangunan prasarana & sarana penunjangnya yang 
secara tidak langsung akan memicu pertumbuhan ekonomi 
masyarakat sehingga menjadikan propinsi Banten menjadi daerah 
pilihan untuk tujuan berinvestasi di wilayah tersebut.    

 
   3.6). Potensi lainnya yang dapat mensupport aktifitas hotel tersebut 

adalah acara-acara rutin instansi Pemerintahan maupun 
swasta, mengingat semakin banyaknya pihak luar yang 
berkepentingan terhadap kota Ciledug-Tangerang.  
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  3.7). Dukungan yang diberikan oleh  pihak Pemerintah Kota Tangerang 

(Ciledug)  dimana Rencana Lokasi Pembangunan Apartemen-Hotel 
GREEN CLEOSA ini dilakukan, adalah sangat besar dan strategis, 
karena pertimbangan berikut : 

 
   a).  Potensi Pasar & prospek   Apartemen serta Perhotelan kedepan 
  
    b).  Adanya sarana dan prasarana penunjang operasional lainnya, 

yaitu jalan raya yang sangat memadai serta fasilitas lainnya 
yang memadai yaitu fasilitas listrik, air, dsb.  

  
    c). Serta kemudahan lainnya, baik yang bersifat administratif 

(perijinan, dsb) maupun hal tehnis lainnya. 
  

Dengan kondisi dan peluang diatas, saat ini dirasakan waktu (timing) yang 
paling tepat, strategis dan efektif  bagi Agung Development Group untuk  
membangun proyek Green Cleosa  di lokasi tersebut, yang hanya 
membutuhkan waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun, 
sebagaimana  yang akan dilakukan dan direncanakan.   

 
 
 

5.2.  SEGMEN PASAR 

  
Dengan demikian, pasar/prospek dari proyek Apartemen, Hotel & Stikes Green 
Cleosa diatas pada dasarnya terbagi menjadi 4 (empat) kelompok. Kelompok pasar 
tersebut yaitu : 
  
■   Kelompok Bisnis/Usaha (Korporasi/Perusahaan dan perorangan) 

■   Kelompok Umum, baik dari masyarakat wilayah Tangerang/ (Ciledug), Propinsi 

Banten, wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya serta wilayah Nasional. Dan 
dimungkinkan dari mancanegara  (ekspatriat) 

■   Kelompok  Pemerintahan    

■   Kelompok dalam paket paket kolektif yang dikoordinir oleh pihak perusahaan 

swasta,  Instansi Pemerinta, serta para investor properti.   

 
 
 

5.3.  PERSAINGAN USAHA 

  
Di kota Ciledug-Tangerang  untuk saat ini sebenarnya telah tersedia beberapa 
apartemen dan juga Hotel  yang cukup representative untuk sebuah aktifitas bisnis 
yang berkelas. Namun demikian, tingginya demand akan kebutuhan kamar hunian 
bertingkat maupun hotel, pada akhirnya masih dirasakan kurang akan supply 
kebutuhan kamarnya. Terobosan perusahaan dengan membuat Apartemen, Hotel 
dan area commercal lainnya  tentu lebih menarik bagi pihak investor untuk 
berinvestasi dalam bidang ini, karena prospek dan tingginya demand.   
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Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut : 
 

1) Persaingan yang akan terjadi tidak terlalu tajam, dan tidak merugikan ataupun 
mematikan upaya pelayanan dan pendapatan yang dapat mengancam 
berlangsungnya operasional Apartemen maupun Hotel yang ada. Hal ini 
tergantung dari kualitas dan kenyamanan serta layanan yang diberikan dari 
masing masing pemilik properti yang disiapkannya. 
 

2) Setiap orang/tamu yang membutuhkan kamar hunian bertingkat maupun  hotel 
harus bersusah payah untuk mendapatkan kamar hotel yang sesuai dengan 
permintaan, terutama di hari hari tertentu (peak season), karena tempat yang 
tersedia dimana mana telah penuh. 

 
3) Kondisi tersebut diatas tentu sangat disayangkan dan sekaligus sebagai peluang 

bagi investor baru untuk membuat hotel atau mengembangkan apartemen & 
hotel yang lebih baik dan menarik.   

 
 
 

5.4.  KEUNGGULAN USAHA 

  
Masalah persaingan usaha memang tetap ada diantara bisnis Apartemen-Perhotelan 
di Ciledug-Tangerang, walaupun tidak sampai pada tingkat yang dapat merugikan 
dan yang perlu diingat yang paling penting adalah keunggulan yang diciptakan oleh 
Geen Cleosa mempunyai sesuatu yang spesifik dan pada akhirnya akan 
memberikan nilai tambah (added value). 
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Keunggulan-keunggulan yang dipersiapkan adalah : 
 
1).  Lokasi dari Apartemen-Hotel ini adalah sangat strategis yang  mempunyai akses 

langsung ke pusat kota Jakarta dan jaringan tol menuju kota kota sekitarnya.   
Dan manajemen maupun pemiliknya (Agung Development Group) telah 
berpengalaman di bidang property (real estate).   Serta di topang dan didukung 
oleh operator hotel yang sangat berpengalaman dan mempunyai reputasi yang 
sangat bagus, yaitu group Horison, Okaz serta Reputable Operator Hotel 
lainnya. 

 
2). Nantinya tersedia fasilitas pelengkap atas Apartemen, Hotel dan Stikes sebagai 

tempat yang nyaman dan memudahkan bagi tamu untuk memenuhi 
kebutuhannya , antara lain dengan adanya Mini Market, Kolam Renang, Cafe & 
resto, Gym/Spa, Convex, Office &  Stores, dsb. 

 
3). Mempunyai business center yang akan mempermudah semua urusan, terutama 

kegiatan didalam kaitan dengan bisnis dan wisata,  yang dikelola secara integral 
oleh sebuah operator hotel yang sangat berpengalaman dan professional. 

   
4). Dengan sistim Keamanan yang akan dikontrol secara terpadu dengan 

menggunakan jaringan CCTV dengan monitoring selama 24 jam sehari oleh 
petugas security. 

 
5). Fasilitas Convention Hall dengan fasilitas  teleconference dipersiapkan didalam 

ruang seminar agar dapat diakses sampai keluar negeri, dengan menggunakan 
jaringan CCTV,  sehingga dimungkinkan mengikuti perkembangan 
perkembangan yang dilakukan oleh tamu pakar yang diundang khusus. 

 
 

 

5.5.  KEUNGGULAN USAHA 

  
■ Manajemen atau operator hotel yang digunakan dalam operasional proyek ini  

akan menerapkan sistim/pola paperless dan filmless yang efisien, sehingga para 
tamu akan lebih cepat terlayani dan tidak terganggu karena disibukkan dengan 
aktifitas administrative. 

  
■ Ada fasilitas membership yang akan dapat mengakses Website/Homepage 

perusahan yang berisi tentang fasilitas Apartemen-Hotel,  penjelasan tentang 
berbagai hal terkait serta sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pihak 
manajemen Hotel ini. 

 
■ Diterapkan system computer online pada setiap kamar, sehingga tidak terjadi 

kesalahan dan keterlambatan informasi, registrasi. Dan tamu yang menginap 
dapat melihat perkiraan  biaya  yang  nantinya harus dibayar. 
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ASPEK KEUANGAN 
(Proyeksi & Analisanya)   
BAB  :  06 
 
 

 
6.1. RENCANA PERSEROAN 

 
Perusahaan berencana untuk melakukan pembangunan Apartemen, Hotel dan 
Sekolah/Academy Stikes (Sekolah Tinggi Kesehatan)  yang berstandarhotel 
berbintang dan berlokasi di Jalan Raden Fatah 62, Ciledug- Tangerang,  Banten,  
yang secara singkat   dapat disampaikan sebagai berikut : 
 
■   Nama Proyek : Integrated Apartemen & Hotel (2 tower @ 22 lantai), 

Stikes/Academy (Sekolah Tinggi Perawat), serta 
fasilitas penunjangnya (commercial area).   

 
■   Luas Lahan : 12.279 m2 (total), bersertifikat Hak Milik  

 
■   Total Bangunan : 84.000 m2, termasuk Commercial & Basement (dengan 

KDB 41%), terperinci sebagai berikut : 
    > Apartemen (Tower A) = 32.609 m2 
   > Apartemen (Tower B) = 26.769 m2 
   > Clinic & Nurse/Stikes =   5.364 m2 
   > Hotel   =   7.724 m2 
   >  Parking & Public Area = 11.534 m2 
  
■   Jumlah Kamar : 1.381 m2, terdiri dari : 

   > Apartemen (Tower A) = 633 unit/kamar 
   > Apartemen (Tower B) = 528 unit/kamar 
   > Clinic & Nurse/Stikes =  63 unit/kamar 
   > Hotel   = 157 unit/kamar 
 

 
 
6.2. KEBUTUHAN INVESTASI  

 
Secara garis besar, total rencana nilai investasi (termasuk nilai lahan) yang disusun 
berdasarkan data dalam rangka rencana pembangunan Apartemen, Hotel & sekolah 
Stikes, Ciledug-Tangerang  adalah sebesar : 
 
 
 Rp. 646.391.142.538  (enam ratus empat puluh enam Milyar tiga ratus sembilan 
puluh satu juta seratus empat  puluh dua ribu lima ratus tiga puluh depalan rupiah) 
yang dapat diperinci sebagai berikut : 
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RAB tersebut disusun berdasarkan sumber yang diperoleh dari manajemen, yang 
dibuat secara proporsional sesuai dengan jadwal pembangunan selama maksimal 3 
(tiga) tahun. 
 
 
 

6.3. SUMBER PEMBIAYAAN INVESTASI   
 
Dalam rangka pemenuhan dana investasi pendanaan diharapkan keseluruhan (diluar 
nilai lahan dan sebagian biaya pra operasi) diperoleh dari pihak investor/perbankan  
melalui dana pinjaman (termasuk IDC akan sepenuhnya dikapitalisir menjadi 
pinjaman).   Namun tidak menutup kemungkinan pembiayaan proyek tersebut 
dilakukan dengan pola kerjasama bagi hasil (ownership) yang kondisinya akan 
dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan saling menguntungkan. 
 
Dari jumlah total biaya proyek sebesar  Rp.  646.391.142.538,-   diatas, sebesar    
Rp.  277.840.071.032-   akan diajukan dan dipenuhi dari dana pinjaman Bank (term 
loan) yaitu untuk pendanaan biaya konstruksi sebesar 70%  : 
  
 
Berikut summary dari ilustrasinya  (sumber pembiayaan proyek) : 
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6.4. ANALISA JAMINAN   
 
Dari ilustrasi perhitungan dibawah ini dapat disimpulkan bahwa dari nilai pinjaman 
yang akan diajukan sebesar Rp. 277.840.071.032,-  tersebut, akan di cover dengan 
jaminan (setelah proyek selesai) sebesar Rp 743.349.813.919,- 
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Untuk lebih detil tentang penjelasan komposisi pendanaan proyek diatas, lihat dalam 
Lampiran Analisa dan Proyeksi Keuangan Proyek.  
 
 

6.5. ASUMSI ASUMSI POYEK KEUANGAN PROYEK  
    

6.4.1. Pendapatan 
Pendapatan PT. BAP bersumber dari pendapatan room, food & baverage 
dan minor operated source of income. Berikut ini proyeksi pendapatan PT. 
BAP dari tahun 2018 hingga 2028  (Grace period 3 Tahun) : 

 
Proyeksi Pendapatan 
Lihat Proyeksi  euangan ‘Penjualan’, pada bagian/halaman lain Studi  
Kelayakan ini. 

  

6.4.2. Struktur Biaya 
Lihat Proyeksi  euangan ‘Biaya Dalam PRoyek Rugi-Laba’, pada 
bagian/halaman lain Studi Kelayakan ini. 

 
 
 

6.5. ANALISA RASIO KEUANGAN  
 

6.5.1. Rasio Likwiditas 
Rasio ini untuk mengetahui sampai seberapa jauh PT. BAP  dapat melunasi 
hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh semakin 
lancar pembayaran liabilitas jangka pendeknya. 
 
Berdasarkan proyeksi keuangan selama periode proyeksi terutama current 
ratio perusahan rata-rata adalah 1,6 dimana dari pola tersebut bahwa di 
tahun-tahun awal memang rasio tersebut cukup kecil dikarenakan 
kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan, namun pada tahun-tahun 
akhir kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 
pendeknya menjadi lebih besar. 
 

6.5.2. Rasio Leverage 
Rasio ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar kegiatan operasi MAK 
dibiayai oleh modal pinjaman. Semakin kecil rasio ini semakin baik. 
Berdasarkan proyeksi keuangan selama periode proyeksi untuk total Debt to 
Equity Ratio (DER) menunjukkan rata-rata 61,8% selama periode proyeksi. 

 
 

6.5.3. Rasio Profitasbilitas 
Rasio ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh efektifitas manajemen 
dalam mengelola Perusahaannya.   
 
Rasio ini berdasarkan proyeksi keuangan pada awal tahun proyeksi 
menunjukan rasio yang negatifkemudian trennya menunjukan peningkatan 
dan rata-rata rasio net profit margin mencapai > 20% (setelah tahun ke 2) 
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6.6.  PROYEKSI  KEUANGAN PROYEK   
  

Adapun catatan dan asumsi yang dipakai dalam proyeksi keuangan proyek pendirian 
Apartemen dan Kondotel ini adalah sebagai berikut :  
 

6.6.1. Proyeksi Laba Rugi (Income Statemen Projection)  
  

     1.  Rencana Penjualan (Kamar & Non Kamar)  
Diperhitungkan secara konservatif, dengan tingkat akupansi di tahun 
pertama hanya sebesar 40% dari potensi yang diprediksi lebih besar.  
Hal ini dimaksudkan agar kondisi perputaran kas dan operasional tetap 
dapat terkendali dan aman dalam jangka panjang. 
Kenaikkan tingkat hunian tersebut  diperhitungkan mengalami kenaikan 
sebesar 5% per tahun. 

 
  2.  HARGA JUAL (KAMAR & NON KAMAR)  

 Detil tentang strategi harga jual/tariff kamar sebagaimana terlampir 
dalam analisa/proyeksi keuangan proyek. 
Harga jual tersebut tidak termasuk PPN dan diperhitungkan mengalami 
kenaikan sebesar 5% per tahun. 

 
   3.  BEBAN POKOK OPERSIONAL/BIAYA  

Standar pemakaian bahan2 untuk menunjang operasi perusahaan  
diasumsikan sebagaimana dalam detil perhitungan dalam lampiran 
keuangan pada Bab Aspek Keuangan.  
Harga bahan  diasumsikan meningkat sebesar 5% tiap tahunnya. Harga 
bahan  tersebut sudah termasuk Pajak. 

 
 

6.6.2.  Proyeksi Arus Kas (Cash Flow Projection)  
   

Kas Minimum  
Kebutuhan kas minimum yang disediakan disesuaikan dengan rencana 
pembayaran atau pengeluaran operasional dalam tahun yang bersangkutan 
dengan jumlah plafon yang diatur sesuai kebutuhan dan frekuensi aktifitas 
pemakaian uang. 

  
 
 

6.7.  ANALISA KELAYAKAN PROYEK  
 

Berdasarkan analisis kelayakan investasi yang telah dilakukan diperoleh hasil 
perhitungan sebagai berikut : 

 Net Present Value (NPV)   :  Rp.  296.913.635.000 
 Return On Investment (ROI)  :  20,31  
 Payback Period  :   5,44 tahun 
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 6.7.1.    Analisa Laporan Keuangan  
Analisa proyek dilakukan terhadap proyeksi laporan keuangan yang telah 
disusun berdasarkan asumsi dan parameter yang telah disajikan pada bab 
ini mengenai aspek keuangan. Analisa kelayakan ditinjau dari berbagai 
indikator investasi seperti IRR, NPV dan payback period. Perhitungan 
tersebut akan digunakan untuk menghitung dan menganalisa kelayakan 
dari pada proyek tersebut. 

 

6.7.2   LAPORAN LABA RUGI  
Berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan, tampak bahwa laba usaha 
proyek terus meningkat dari tahun ke tahun. Rerata Profit Margin-net per 
tahun rata2 adalah sebesar >20%,  maka proyek diperkirakan akan 
kembali balik modal (Payback Period) dalam waktu 5,44  Tahun. 

  
6.7.3.  LAPORAN ARUS KAS  

Dengan menggunakan asumsi term-of-payment piutang usaha, hutang 
usaha, perputaran persediaan serta ketersediaan uang kas minimum, arus 
kas bersih yang tersedia (net cash flow) nampak selalu dalam kondisi 
positif dan semakin mantap dari tahun ke tahun.   

 

6.7.4.   POSISI KEUANGAN   
Dari proyeksi posisi keuangan dan keterkaitannya dengan proyeksi laporan 
keuangan lain (laba rugi dan arus kas), nampak bahwa rasio-rasio 
likuiditas dan solvabilitas proyek sangat baik.  

 
 

 

6.8.  EVALUASI KEUANGAN  
  

6.8.1   Net Present Value (NPV)  
NPV merupakan metode analisa keuangan untuk mengukur nilai bersih 
(value) yang diperoleh suatu proyek dengan mengadu jumlah hasil 
pendiskontoan cash outlow  dan inflow per tahun selama umur proyek 
dengan menggunakan suatu rate (suku bunga) tertentu.  
 
Dengan metode ini, maka dari hasil analisa akan diperoleh gambaran 
apakah proyek layak untuk dilaksanakan (bilamana NPV>0) atau tidak 
(bilamana NPV<0). NPV diperoleh sebesar Rp. 296.913.635.000,-  sehingga 
proyek ini layak untuk dilakukan. 

   
6.8.2  Internal Rate Of Return (IRR)  

IRR adalah metode analisa keuangan untuk mengetahui besaran tingkat 
suku bunga diskonto (discount rate) yang akan mengakibatkan jumlah 
hasil pendiskontoan cash outlow sama dengan jumlah hasil pendiskontoan 
cash inflow per tahun selama umur proyek atau dengan kata lain NPV 
sama dengan nol.  
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Dengan metode ini, maka dari hasil analisa akan diperoleh gambaran 
apakah proyek layak untuk dilaksanakan (bilamana IRR>biaya modal) atau 
tidak (bilamana IRR<biaya modal).   

 
6.8.3.   PAYBACK PERIOD (PP)  

Payback Period merupakan metode analisa keuangan untuk mengukur 
kemampuan arus kas dari kegiatan operasional selama umur proyek untuk 
mengembalikan pengeluaran investasi proyek tersebut.  
 
Berdasarkan perhitungan, maka PP proyek adalah sebesar  5,44  tahun. 

 
 
 
 
Lihat selanjutnya, lebih detil ada di  Analisa Proyeksi Keuangan Proyek, 
terlampir. 
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ANALISA INDUSTRI, 
ANALISA RESIKO & SWOT  
BAB  :  07 

 
 

 
7.1.  ANALISIS INDUSTRI PROPERTI APARTEMEN-HOTEL  
 DI CILEDUG-TANGERANG  

 
Rencana pembangunan hotel bintang 3-4  yang akan berlokasi di Ciledug 
(Tangerang) akan dioperasikan oleh operator yang sudah berpengalaman dan 
diharapkan akan menujang fasilitas akomodasi di di Ciledug (Tangerang)  sebagai 
kota industri, Perikanan & Pariwisata.  
 
 

 
7.2.  ANALISIS INDUSTRI   

 

 Ancaman Pendatang Baru  
(Threat of New Entrants) 
 
Kemungkinan masuknya pendatang baru dalam bidang usaha ini cukup besar, 
mengingat peluang bisnis hotel di di Ciledug (Tangerang)  memiliki potensi yang 
cukup besar. Meningkatnya aktivitas usaha di di Ciledug (Tangerang)   dimana 
saat ini terdapat lebih dari 500  perusahaan, merupakan daya tarik bagi para 
investor untuk menjalankan usaha di bidang perhotelan. 

 
 Persaingan Antar Perusahaan Sejenis  

(Rivalry Among Existing Firm) 
 
Saat ini persaingan usaha sejenis yaitu hotel berbintang di di Ciledug 
(Tangerang)  belum ada. Namun demikian, keberadaan hotel melati merupakan 
salah satu yang perlu diantisipasi oleh PT. BAP karena dengan tarif yang lebih 
rendah akan menjadi ancaman bagi usaha PT. BAP. Dengan lokasi yang dekat 
dengan Tangerang maka cukup besar pengaruhnya terhadap tingkat okupansi 
hotel di di Ciledug (Tangerang) . 

 
 Posisi Tawar Pembeli  

(Bargaining Power of Buyer) 
 
Calon pembeli memiliki posisi tawar yang relatif kecil karena belum ada hotel 
berbintang di di Ciledug (Tangerang) . Namun demikian, lokasi yang relatif dekat 
dengan Kota Tangerang menjadi salah satu alternatif bagi pembeli. 
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 Ancaman Produk atau Jasa Pengganti 
 
Produk pengganti untuk usaha yang saat ini dijalankan oleh perusahaan adalah 
dari   hotel melati. Saat ini, terdapat beberapa hotel yang beroperasi di di 
Ciledug (Tangerang) .  
 

 
 

7.3.  ANALISA  RISIKO  
 
7.3.1. Risiko Alam  

Seiring dengan kondisi alam di Indonesia yang rentan terhadap bencana 
alam, mengharuskan perusahaan untuk menerapkan sistem keamanan 
seperti fire alarm dan sebagainya serta untuk mengantisipasi kerugian 
financial denganmengasuransikan aset-aset berharga.  

 
7.3.2   Risiko Kebijakan Pemerintah 

Perubahan peraturan pemerintah mengenai kebijakan di sektor pariwisata 
maupun sektor terkait lainnya dapat mempengaruhi tingkat kunjungan turis 
ke Kabupaten Lamongan sehingga akan menurunkan permintaan akan 
tingkat hunian hotel di Ciledug (Tangerang). 

 
7.3.3.   Risiko Pemogokan Tenaga Kerja 

Semakin kuatnya peranan serikat karyawan dalam menyikapi setiap 
kebijakan pemerintah atau perusahaan, menyebabkan karyawan lebih kritis 
dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap kondisi kerja seperti 
kompensasi, perubahan peraturan, sampai keadaan ekonomi dan politik 
yang tidak stabil.  

 
Ketidakpuasan ini bisa dinyatakan dalam bentuk demonstrasi dan 
pemogokan massal yang berpotensi menimbulkan kerusuhan (riot). 

 
7.3.4.  Risiko Sosial & Budaya  

Kondisi sosial dan budaya akan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha 
yang dijalankan oleh PT. BAP. Fasilitas hotel bintang yang akan dibangun 
oleh MAK akan menyediakan fasilitas hiburan dimana kondisi sosial yang 
cenderung religius di wilayah Lamongan, mengakibatkan sensitifitas 
masyarakat terhadap keberadaan fasilitas hiburan akan cukup mengancam 
kelangsungan usaha PT. BAP. 

 
7.3.5.  Risiko Kondisi Perekonomian, Politik dan Keamanan  

Kondisi ekonomi, politik dan keamanan Indonesia dapat mempengaruhi 
dunia bisnis, termasuk bisnis yang akan dijalankan Perseroan dan berbagai 
sektor kegiatan yang berhubungan dengan bisnis ini. 
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7.3.6.  Risiko Penetapan Tarif Kamar 

Apabila tarif kamar yang dikenakan kepada calon pengunjung kurang 
kompetitif dibandingkan para pesaingnya, maka dapat menimbulkan risiko 
rendahnya tingkat occupancy hotel.  

 
7.3.7.  Risiko Tidak Tercapainya Proyeksi  

Apabila proyeksi-proyeksi yang ditetapkan dalam analisis tidak terpenuhi, 
maka penerimaan yang ditargetkan Perseroan tidak akan tercapai, sehingga 
akan berpengaruh pada pengembalian kredit perbankan. 

 

 
7.4. ANALISA  SWOT 

 
Analisis SWOT (strength, weakness, opportunity and threat) terdiri atas 
faktor internal yang bisa dikontrol dan faktor eksternal atau lingkungan yang 
mungkin sulit dikontrol. Kedua sisi dianalisis supaya dapat disusun suatu strategi 
sehingga tercapai keberhasilan dan mempunyai daya saing. Dari faktor internal bisa 
diidentifikasi kekuatan dan kelemahan (strength and weakness) sedangkan dari 
faktor eksternal berupa peluang dan ancaman (opportunity and threat). Berikut 
adalah analisa SWOT Apartemen & Hotel Green Cleosa : 
 
 

 Strengths 
 

1). Peluang dan potensi pasar yang masih luas, tidak hanya untuk kebutuhan 
saat ini (tingginya akupansi/tingkat hunian saat ini), namun juga 
mempunyai prospek kedepan yang sangat menjanjikan.  Hal ini seiring 
dengan program pembangunan fisik/konstruksi baik untuk proyek proyek 
pemerintah maupun swasta.  

 
 Seiring dengan perkembangan tingkat ekonomi di Indonesia dan daerah 

Lamongan pada khususnya serta kebutuhan hunian hotel yang cukup 
tinggi, berkaitan dengan rencana   penyediaan sarana dan prasarana yang 
harus dilakukan oleh pemerintah dan swasta guna menyokong 
pertumbuhan ekonomi serta mendorong investor untuk menanamkan 
modalnya di berbagai sektor bisnis, tentu akan semakin memperkuat pasar 
dari bisnis perhotelan ini. 

 
 Prediksi kebutuhan  hunian/kamar hotel  khususnya di di Ciledug 

(Tangerang) akan selalu tinggi (Accupancy Rate), seiring dengan 
peningkatan  sarana, industri dan fasilitas pariwisata, maka  tentu masih 
sangat jauh dari kebutuhan (demand) yang ada untuk saat ini maupun 
kedepan. Untuk itu program perusahaan dengan membangun Hotel yang 
akan memakan waktu maksimum 2 tahun adalah sangat tepat sasaran.   

  
2). Semakin tingginya tingkat pendidikan dan pendapatan khususnya di 

kalangan/golongan menengah saat ini di masyarakat, tentu  menjadikan 
peningkatan aktifitas yang luar biasa bagi masyarakat sehingga sudah 
saatnya  memperhatikan faktor pariwisata yang lebih baik dengan 
mengunjungi tempat2 wisata yang eksotik yang lebih layak.   
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 Pertumbuhan aktifitas ini tentu memicu pertumbuhan ekonomi yang baik, 
sehingga berdampak pada peningkatan dan daya beli masyarakat  untuk  
membelanjakan uangnya untuk hal hal yang positif dan berkualitas.   

 
3). Tehnologi komunikasi yang canggih saat ini (Internet, media cetak, dsb) 

dapat didayagunakan dalam rangka membentuk  Networking  yang 
sekaligus sebagai sarana promosi yang handal, sehingga diharapkan dapat 
diperoleh  pelanggan secara maksimal  dan berkembang cepat, khususnya 
untuk pemakaian/kebutuhan hotel yang berkualitas namun dengan harga 
terjangkau.  

 
4). Lokasi proyek Hotel yang sangat startegis, karena berbagai hal antara lain 

Terletak di area startegis  di Ciledug (Tangerang) ,  sehingga memudahkan 
pencapaian ke beberapa tempat startegis, baik untuk kepentingan area 
bisnis maupun beberapa obyek wisata.  

 
5). Manajemen perusahaan mempunyai  pengalaman yang cukup kuat di 

bidang industry property dan perhotelan.   
 

 
 Weakness 

 

 1). Di Banten,  khususnya di di Ciledug (Tangerang) ,  sebenarnya   sudah ada 
beberapa Hotel atau tempat penginapan dalam jumlah yang cukup.   
Akibatnya, persaingan dalam bidang industry perhotelan   ini  jadi semakin 
sengit.  Namun demikian, besarnya demand/kebutuhan akan Hotel 
(tingginya tingkat hunian) serta kondisi Hotel saat ini akan  dirasakan tidak 
terlalu merisaukan bagi perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun 
dalam jangka panjang. 

 

 
 2). Kebutuhkan dana  

investasi mapun modal 
kerja  yang cukup besar  
di bisnis perhotelan ini, 
serta penggunaan system 
pelayanan yang modern,   
membuat tidak banyak 
pelaku bisnis yang masuk 
dalam usaha di bidang  
Hotel tsb. 

 
 3).  Target market yang mengandalkan segmen korporasi. 

4). Perseroan belum menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan 
pembangunan Apartemen & Hotel Green Cleosa. 

 

 Oportunities 
 

 1). Besarnya kebutuhan akan apartemen & Hotel, baik untuk saat ini maupun 
dimasa mendatang, khususnya di Ciledug (Tangerang) serta kebutuhan akan 
Hotel yang modern, nyaman, pelayanan yang berkualitas dengan harga yang 
terjangkau,   serta keterbatasan dari pihak pelaku/pemain perhotelan di 
daerah tersebut. 
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  Tentu hal ini adalah menjadi peluang yang sangat bagus dan berprospek 

jangka panjang kedepan untuk segera dapat direalisir, mengingat segala 
aspek telah dipersiapkan dengan baik oleh perusahaan, antara lain Lokasi 
yang siap dan sangat strategis dengan kualitas yang baik serta tenaga kerja 
yang sangat berpengalaman dan juga demand akan kamar apartemen & 
hotel  tersebut sangat tinggi. 

    
 2). Perkembangan dan kondisi Indonesia  yang sangat dinamis dan kondusif 

dan dukungan dari masyarakatnya yang mendambakan pertumbuhan 
ekonomi yang cepat dan merata,  tentunya merupakan jami nan bagi pihak 
investor untuk dapat berinvestasi dengan aman di  Indonesia tersebut diatas 
dengan aman dan nyaman, adalah merupakan peluang yang sangat bagus 
dan perlu dipertimbangkan, dalam jangka panjang. 

 

 3). Seiring dengan cukup tingginya aktifitas industri di wilayah Ciledug 
(Tangerang) mendorong permintaan akan fasilitas akomodasi bagi para 
pelaku bisnis khususnya hotel dan restaurant. 

 
4) Dukungan pemerintah khususnya dinas pariwisata terkait perkembangan 

sektor pariwisata.  
  
 

 

 Threats 
 

1). Kompetisi di bidang bisnis perhotelan ini saat ini  cukup ketat.   Beberapa 
Hotel  yang telah ada   dibeberapa tempat, terutama di Kota Tangerang  
adalah  merupakan ancaman bagi perusahaan untuk dapat lebih terpacu dan 
termotivasi agar  dapat bersaing dengan baik dan sehat dengan mereka.  

 
  Namun untuk saat ini hal ini tidak berlaku untuk perusahaan, disamping 

karena pendirian apartemen & Hotel tersebut akan didirikan di wilayah 
Ciledug (Tangerang) ,  juga karena  kebutuhan akan kamar hotel  tersebut 
saat ini sangatlah tinggi. Besarnya biaya investasi di bidang ini juga 
merupakan salah satu kendala bagi perkembangan bisnis ini. 

    
 2). Respon negatif dari masyarakat di wilayah Ciledug (Tangerang)  terhadap 

tempat hiburan mengancam perkembangan industri pariwisata khususnya 
hotel dan restoran.  

  
 

 Keunggulan dari perusahaan harus ditampilkan secara maksimal agar dapat 
memenangkan kompetisi ini, antara lain keunggulan dalam hal kualitas 
pelayanan dan kualitas kamar/fasilitas  yang dijual, harga yang kompetitif dan 
fasilitas yang memadai serta pelayanan kepada pelanggan mungkin tidak dimiliki 
oleh kompetitor perusahaan. 
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ASPEK LINGKUNGAN  
(Environmental Aspect)  
BAB  :  08 
  
 
 
 

  

 

8.1. DAMPAK SOSIAL  
 
Pembangunan apartemen & 
Hotel Green Cleosa Ciledug 
(Tangerang)   ini akan mem 
berikan dampak meningkat 
nya kebutuhan lapangan 
kerja dan  dampak social 
lainnya.  

 
 
 
 
 
 

8.2.  DAMPAK EKONOMI 
  

Sudah barang tentu dapat diperhitungkan hasil sumbangan pembayaran pajak 
yang dapat direalisir dari proyeksi Rugi Laba.  Dengan adanya konsentrasi  
masyarakat pada suatu  lokasi   Pembangunan apartemen & Hotel ini, maka 
diperlukan pemenuhan kebutuhan hidup bagi perusahaan dan jajarannya serta 
tamu/penghuni Hotel, dan ini merupakan peluang untuk berputarnya kegiatan 
ekonomi masyarakat sekitar. 

 
Dengan tercapainya pelayanan Hotel secara integral, maka diperlukan juga 
kemampuan manajemen yang baik. Yang pada akhirnya diperlukan kegiatan 
pendidikan, yang juga akan menambah perputaran roda ekonomi masyarakat. 
Penyelenggaraan pelayanan Hotel memerlukan tentu peralatan penunjang tahnis 
maupun non tehnis. Kebutuhan ini akan mendorong proses ekonomi  dan memacu 
untuk bertumbuhnya ekonomi sekitar dan transaksi perdagangan. 
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8.3.  DAMPAK  LINGKUNGAN 
  

Secara procedural, aspek lingkungan mendapat prioritas untuk dilakukan penelitian 
melalui studi AMDAL dan itu merupakan keharusan dalam perencanaan suatu   
Pembangunan Hotel di Kota Lamongan.   Studi ini mengangkat berbagai masalah, 
antara lain :  Tingkat kebisingan (suara), Pencemaran lingkungan, Sewage 
Treatment plant berkaitan dengan kondisi lahan yang ada, sehingga tidak 
menimbulkan ekses yang tidak baik bagi penduduk sekitar.  
 
Maka perlu dipersiapkan fasilitas-fasilitas untuk mengatasi ekses-ekses yang dapat 
ditimbulkan.  Dengan adanya konsentrasi pengguna jasa  Pembangunan apartemen 
& Hotel di wilayah Ciledug (Tangerang)  ini, maka dengan sendirinya perlu 
dipikirkan tentang tingkat kepadatan lalu lintas yang nanti dapat mengganggu 
kelancaran lalu lintas.  
 
Untuk itu diperlukan studi lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan yang mungkin 
terjadi. Hasil dari water treatment yang sudah tidak terkontaminasi, dapat 
digunakan sebagai air irigasi pertamanan yang telah dibuat jaringan perpipaannya. 
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KESIMPULAN  
(Conclusion)  
BAB  :  09 

 
 
  

Dari uraian uraian sebelumnya tentang berbagai hal yang menyangkut rencana bisnis 
Pembangunan apartemen & Hotel GREEN CLEOSA di di wilayah Ciledug (Tangerang)  
diatas,  serta mempertimbangkan beberapa hal, maka : 
 
 

REKOMENDASI  
 
Peluang dan sisi kekuatan dari rencana bisnis ini (Lihat analisa SWOT pada penjelasan 
Strenght (Kekuatan) serta Oportunity (Peluang) dari proyek ini, serta berdasarkan hasil 
analisa awal yang diperoleh dari penggunaan asumsi dan parameter tertentu serta 
kesimpulan yang diperoleh berdasarkan telaahan terhadap aspek-aspek teknis maupun 
non teknis, maka proyek layak untuk dilaksanakan.  
 
Hal-hal lain yang menjadi pertimbangan bagi kelayakan proyek ini adalah : 
 

■ Kemampuan industri property khususnya dalam bentuk  Perhotelan ini memeratakan 

pembangunan dan investasi di Indonesia, sekaligus untuk meningkatkan perekonomian 
khususnya di daerah lokasi proyek.  

 

■ Kemampuan perusahaan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi yang 

memadai. 

 

■ Kemampuan perusahaan untuk memberikan kontribusi pendapatan bagi negara dalam 

bentuk pajak.  

 
Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 
 
 
Rencana  proyek  Pembangunan  Apartemen & Hotel GREEN CLEOSA, Ciledug 
(Tangerang)  yang rencananya dioperasikan oleh Group Agung Development ini 
dan yang berlokasi di wilayah strategis di jl. Raden Fatah no. 62 Ciledug 
(Tangerang-Banten)  ini sangatlah  layak untuk dipertimbangkan dan 
ditindaklanjuti untuk dilaksanakan dan diaplikasikan. 

 
 

 


