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BNI BIAYAI KPA ST.MORITZ MILIK LIPPO GROUP 
Jakarta, 4/9 (ANTARA) - Bank Nasional Indonesia (BNI) membiayai Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) St. Moritz milik 

Lippo Group yang harga per unitnya di atas Rp1,2 miliar dari total 492 unit yang akan dibangun.  
 

"Kerjasama serupa sebelumnya sudah dilakukan untuk proyek Lippo Group lainnya," kata Direktur Konsumer Bank 
BNI Darwin Suzandi di Jakarta, Kamis, usai penandatanganan kerjasama dengan pihak Lippo Group.  

 
Menurut Darwin, pihaknya percaya Lippo akan menyelesaikan proyek ini tepat waktu meski KPA nantinya sudah 

dicairkan kepada pembeli rumah sebelum proyek diserahterimakan (indent).  
 

Darwin juga menyatakan kesanggupannya memberikan layanan KPA untuk seluruh unit yang dipasarkan pihak Lippo 
dengan tingkat bunga 8 sampai 8,5 persen serta bunga tetap selama satu tahun pertama.  

 
Darwin juga mengungkapkan, BNI telah menjalin kerjasama dengan 40 proyek apartemen di seluruh Indonesia untuk 
membiayai KPA, sedangkan dengan Lippo sudah menggarap proyek di Lippo Karawaci, Lippo Cikarang, Royal Serpong 

Village, dan Kemang Village.  
 

Dia juga menambahkan, sampai Juli 2008 outstanding KPA/ KPR BNI mencapai Rp6,6 triliun atau tumbuh 50 sampai 
60 persen dibanding periode yang sama tahun 2207, sementara apabila dibanding awal 2008 naik 39 persen.  

 
Sementara itu CEO St.Moritz, Michael Riady mengatakan, kerjasama penyaluran KPA untuk proyek St.Moritz sudah 

yang ke delapan kalinya serta akan bertambah satu lagi pada tahun 2008 ini.  
 

Menurut dia dukungan perbankan saat diperlukan untuk penjualan unit-unit di St.Moritz, mengingat sejak diluncurkan 
ke publik April 2008 sebanyak 394 unit sudah terjual dari total 492 unit di tiga menara (sekitar 80 persen).  

 

 
Michael mengatakan, pembiayaan KPA tidak terbatas kepada unit yang belum terjual 20 persen, akan tetapi dari 80 

persen terjual beberapa diantaranya juga masih membutuhkan layanan KPA.  
 

Proyek yang berlokasi di CBD Jakarta Barat Puri Indah dibangun tepat berdekatan dengan Jalan Tol Lingkar Luar 
Jakarta seksi W2 (Kebon Jeruk - Penjaringan) yang saat ini masih masa konstruksi.  

 
Tahap pertama dari proyek ini diharapkan selesai dalam waktu tiga tahun dengan target pembukaan pusat belanja 
pada tahun 2011, diikuti dengan menara residensial dan fasilitas utama pada kuartal empat 2011. ***8*** (G001)  

 


