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JUDUL Pembeli Akhir  

POSISI  TONASI Positif  

 

The St. Moritz Bidik Pembeli Akhir  
 
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Apartemen The St. Moritz dirancang untuk 
pembeli akhir, sehingga investasi yang ditanam cepat berkembang. Dengan 
harga jual Rp12 juta--Rp13 juta/m®MDSU¯2, pembeli sangat diuntungkan 
dibandingkan properti yang stand alone. 

----------------------------------------------------------------- 

"Lewat konsep 11-in-1 yang mengintegrasikan konsep kota baru vertikal dan 
infrastruktur berstandar global, serta fasilitas umum yang dirancang sesuai 
standar internasional merupakan hidden value atau nilai sesungguhnya proyek 
ini. Hal ini sering dilupakan atau tidak terlihat investor," kata CEO The St. 
Moritz Michael Riady, didampingi Vice President Budhi Ghozali pada 
peluncuran terbatas (private sales launching) The St. Moritz, di Hotel Sheraton, 
Bandar Lampung, Jumat (12-9). 

Menurut Michael, banyak pengembang hanya mempromosikan fasilitas, tapi 
tidak mengedepankan kualitas. "Investor atau pemilik rumah yang memilih The 
St. Moritz Penthouse and Residences akan menikmati kualitas berstandar global 
yang akan membawa dampak positif bagi kehidupan," kata Michael. 

Produk The St. Moritz, kata Michael, bisa diterima pasar dengan baik karena 
eksklusivitas yang ditawarkan. Pihaknya hanya membangun empat unit per 
lantai dan 150 unit tiap menara. "Ini menunjukkan betapa eksklusif dan 
terbatasnya properti ini," kata dia. 

Menurut Michael, lebih sulit bermain di properti kelas menengah pada kisaran 
Rp500 juta--Rp800 juta karena konsumen lebih mementingkan dan 
menginginkan properti berkualitas dan standar internasional. "Ini menyangkut 
prestise dan inilah yang ditawarkan The St. Moritz Penthouses and Residences," 
kata dia. 

Michael menjelaskan banyak pengembang berlomba menawarkan properti 
murah. Tetapi konsumen kritis dan selektif, apalagi menyangkut investasi 
jangka panjang. Menurut Michael, Jakarta oversupply apartemen berukuran 
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kecil di bawah 80 m®MDSU¯2. Bertambahnya pasokan di segmen ini 
memperkecil kemungkinan harga jenis properti ini naik. 

Itu sebabnya, The St. Moritz ini sangat segmentif dengan luas unit sampai 269 
m®MDSU¯2. "Tidak banyak pengembang yang bermain di segmen ini, 
sehingga pasokan sangat terbatas. Di sisi lain permintaan konsumen sangat 
besar sehingga harga meningkat signifikan," kata Michael. 

Pada bagian lain, Budhi Gozali menjelaskan konsep 11-in-1 ini terdiri dari 
rumah sakit, apartemen, sekolah internasional, sea world, mal, hotel, convention 
center, wedding chapel, club house, dan spa. "Semua fasilitaas tersedia, 
sehingga bisa dilayani sejak bayi lahir, sekolah, kuliah, menikah, hingga 
berkeluarga," kata Budhi Gozali. 

Budi optimistis hunian The St. Moritz meningkat lima kali lipat dengan 
pembangunan infrastruktur penunjang, seperti Jakarta Outing Ring Road 
(JORR) wing 1 dan 2 senilai Rp5 triliun. 

Pada tahap pertama, proyek ini diharapkan selesai tiga tahun dengan target 
pembukaan pusat perbelanjaan pada 2011, diikuti menara residensial dan 
fasilitas utamanya pada kuartal empat 2011. Seluruh proyek ditargetkan selesai 
pada 2015. n MIN/E-2 
 
 
 


