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Pembaca yang berbahagia…
Penasehat :

Salam sehat..
Berbagai peristiwa telah KSP lewati di tahun 2021,
kerja keras dan dedikasi seluruh karyawan memberikan makna tersendiri dalam setiap perjalanan
KSP. Kini, di awal tahun 2022 KSP bersiap untuk
kembali memberikan pelayanan terbaiknya kepada
pelanggan serta terus berusaha mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif demi mewujudkan
performa yang lebih baik dibanding tahun-tahun
sebelumnya.
Di tahun 2022, KSP melakuka gebrakan dengan
menghadirkan Taxi Udara di Kota Cilegon. Tidak
hanya itu, The Royale Krakatau juga Kembali menggelar pagelaran akbar Wedding Fair 2022 dengan
tetap mematuhi protokol kesehatan. Ditengah
situasi pandemi seperti saat ini, KSP juga turut
mendukung program vaksinasi nasional dengan
mengadakan kegiatan Vaksinasi Dosis Booster
untuk para penggelut industri dan masyarakat
Cilegon pada umumnya.
Untuk melengkapi semangat KSP diawal tahun
2022, Perumahan Bumi Rakata Asri menggelar
Open House Vaganza dan dinobatkan sebagai TOP
Developer Perumahan. Dengan berbagai inovasi
yang dilakukan, KSP optimis di tahun ini dapat
kembali memberikan performa terbaiknya dalam
mewujudkan visi perusahaan.
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KSP JUARA, JUARA, JUARA.
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TAXI UDARA HADIR
DI CILEGON
CILEGON, PT Krakatau Sarana Properti (KSP)
terus melakukan kreasi dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Terbaru, KSP tengah menjajaki
kerjasama dengan White Sky Aviation (WSA) perusahaan transportasi udara untuk menyediakan
layanan helicity (taxi udara) dengan rute Cilegon
- Cengkareng (Bandara Soekarno Hatta) yang bisa
ditempuh dalam waktu 25 menit.
Direktur Utama KSP, Ridi Djajakusuma menjelaskan pihaknya akan menyediakan heliport
dan kami akan bekerja sama dengan WSA untuk
penyediaan transportasi taxi udara helicity, khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan
konsumen sesuai perkembangan industri di Kota
Cilegon yang semakin pesat. Sebagai pengelola
kawasan industri yang 50 persennya modal asing
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dan 50 persen lokal adalah sudah keharusan dan
perlu adanya transportasi udara yang memadai
dan taktis sebagai solusi mempermudahkan
kegiatan paraCEO dan juga petinggi perusahaan
lainnya dengan jadwal mereka yang sangat padat
di banyak tempat.
“Apalagi para tenant kami khususnya dari
Jepang dan Korea serta lokal juga memberikan
masukan kepada kami agar tersedianya transportasi udara diarea Kawasan Industri Kota Cilegon
untuk mempermudah mobilitas mereka menuju Jakarta khususnya untuk tujuan ke bandara
Soekarno Hatta. Kami yakin dengan adanya
fasilitas ini akan membuat Cilegon semakin dikenal sebagai kota industri dan bisnis serta tujuan
investasi yang semakin maju dan berkembang,
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para investor akan semakin
yakin lagi untuk berinvestasi
disini,” kata Ridi usai menjajal helicity WSA dengan tipe
Bell 429 buatan Amerika dari
Cengkareng menuju Cilegon
didampingi oleh Denon
Prawiraatmadja CEO WSA,
pada hari Jumat (25/2).
Peluang kerjasama ini disambut baik oleh White Sky
Aviation yang dikenal sebagai
perusahaan penyedia trasportasi udara yang mengutamakan
keselamatan dan profesional
dalam memberikan pelayanan
kepada para customernya.
CEO WSA, Dennon
Prawiraatmadja menjelaskan
pihaknya rencananya akan
memberikan layanan taxi udara dengan dua jenis helicity
bertipe Bell 505 single engine
kapasitas tiga penumpang dan
Bell 429 double engine berkapasitas enam penumpang.
Untuk tarif taxi udara ini akan
dikenakan biaya sebesar kurang
lebih 6-7 juta rupiah untuk tiga
orang penumpang.
“Kami akan memberikan
pelayanan terbaik dengan
crew pilot kami yang sudah
berpengalaman dan memiliki jam terbang yang tinggi.
Kawasan industri Cilegon merupakan market yang sangat
mendukung untuk kebutuhan
bisnis ataupun pribadi dengan
mengedepankan transportasi
udara yang cepat,” katanya.
Dikatakan juga oleh Denon,
adanya helicity WSA di Kota
Cilegon bisa memberi nilai
lebih tidak hanya untuk kepentingan para tenant asing dan
lokal kawasan industri Krakatau
Steel Group semata, namun
juga untuk kepentingan Kota
Cilegon. Dalam pengembangannya kita juga akan
memberikan layanan transportasi darurat HeliMedevac dan
untuk membantu keadaan
bencana.

ga
tingkat
keselamatan sesuai
dengan standar
yang sudah ditentukan. Area heliport untuk
taxi udara disiapkan di area
Hotel The Royale Krakatau yang
sangat strategi dan juga dekat
dengan area kawasan industri
Krakatau Steel Group.
“Salah satu nilai lebih yakni
heliport sangat berdekatan
dengan fasilitas hotel The Royal
Krakatau dan juga restoran
The Surosowan dan sangat
dekat dengan lapangan golf
The Royale Krakatau Golf. Jadi
memudahkan para pelaku
bisnis untuk bisa juga stay
dihotel kami yang terintegrasi
dengan pelayanan lainnya baik
itu restoran dan sport center.
Jarak untuk kearea kawasan
industri pabrik dan pergudanganpun tidak lebih dari 10
menit dan masih dalam area
KS Group. Kami yakin akan
sangat membantu sekaligus
juga memanjakan para konsumen yang nantinya mau
berpergian ke Cilegon dengan
menggunakan jasa taxi udara,”
tutupnya. (*)

Kami akan memberikan
pelayanan terbaik
dengan crew pilot
kami yang sudah
berpengalaman
dan memiliki jam
terbang yang tinggi.
Kawasan industri
Cilegon merupakan
market yang sangat
mendukung untuk
kebutuhan bisnis
ataupun pribadi dengan
mengedepankan
transportasi udara yang
cepat.

Ridi juga menambahkan
nantinya KSP akan menyiapkan
fasilitas heliport dengan menja-
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GELAR PAMERAN PERNIKAHAN

TERBESAR DI CILEGON
CILEGON, HOTEL The Royale Krakatau menggelar pameran pernikahan bertajuk “The Royale
Wedding Fair 2022” yang berlangsung pada,
28-29 Januari 2022 di The Royale Krakatau Hotel
Convention Hall. Pameran ini dikuti oleh para
partisipan mulai dari wedding organizer, vendor
dekorasi, make up artis, vendor cake wedding,
vendor souvenirs dan kartu undangan serta vendor pendukung lainnya, yang umumnya berasal
dari kota Cilegon, Serang, hingga Tangerang.
Kegiatan ini juga menjadi event terbesar pameran pernikahan di Kota Cilegon yang kembali di
gelar, setelah terakhir sebelumnya pernah dilaksanakan pada 2018. Pameran dibuka langsung
oleh Walikota Cilegon, Helldy Agustian serta
pejabat dari dinas pariwasata dan budaya Kota
Cilegon.
General Manager The Royale Krakatau Hotel
Rury Ilham, menyambut baik penyelenggaraan
pameran tersebut. Pameran ini menyasar target
kurang lebih 1.000 pengunjung, yang dibagi menjadi dua sesi kunjungan, demi mematuhi standar
protokol kesehatan Covid-19 yang wajib dikedepankan. Ia mengungkapkan, ada banyak acara
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pada The Royale Wedding Fair 2022 nanti.
Mulai dari pameran stand wedding organizer dan pendukung lainnya. Kemudian ada juga
fashion show, talk show dan demo memasak dari
chef hotel dan dihadiri juga oleh publik figur ternama seperti Ratna Listy, Okan Cornelius dan Terry
Shahab. “Tujuan kami menggelar Wedding Expo
ini untuk memberikan kesempatan kepada para
pasangan untuk melihat dan memilih langsung
para vendor pernikahan terbaik di expo tersebut,
sekaligus kami ingin memperlihatkan kepada
para pasangan yang sedang mempersiapkan hari
bahagianya bahwa kami punya ball room sebesar
dan selengkap ini fasilitasnya,” kata Rury dalam
keterangannya.
Ia menambahkan, vendor-vendor yang terlibat
dipameran ini memberikan penawaran harga
terbaik dan The Royale Krakatau Hotel juga turut
menawarkan cash back hingga Rp5 juta saat pameran berlangsung. “Teknisnya kami membagi dua
gelombang untuk para pengunjung, 500 hari pertama dan 500 hari terakhir, supaya dari sisi prokes
dan kenyamanannya juga bisa terkontrol dengan
sebaik mungkin,” kata Rury.
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Tujuan kami menggelar
Wedding Expo ini
untuk memberikan
kesempatan kepada
para pasangan untuk
melihat dan memilih
langsung para vendor
pernikahan terbaik
di expo tersebut,
sekaligus kami ingin
memperlihatkan
kepada para pasangan
yang sedang
mempersiapkan hari
bahagianya bahwa
kami punya ball room
sebesar dan selengkap
ini fasilitasnya.
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Minat keikutsertaan para
vendor untuk terlibat juga
tinggi, untuk itu The Royale
Krakatau Hotel hanya membatasi stan pameran kali
ini hanya untuk 76 peserta.
Dengan kapasitas ball room
convention yang mampung
menampung 3,000 orang, menjadikan The Royale Krakatau
Hotel sebagai magnet untuk
tempat pernikahan, expo,
gathering, privat party, meeting skala besar, hingga dalam
urusan penginapan yang melibatkan wisatawan lokal dan
asing.

kenyamanannya pasti akan
memberikan kenangan indah
bagi para couple tersebut. Saya
pun optimis acara wedding
expo nanti akan dihadiri oleh
banyak peminatnya, untuk itu
kami hanya membatasi sekitar
1000 pengunjung saja, yang
terpenting patuhi prokes yang

sudah ditetapkan dan semoga
bagi para pasangan yang mau
merencanakan pernikahan
nanti, dapat terpuaskan dengan
segala info dan kebutuhan yang
mereka inginkan,” pungkas
Rury. (*)

Rury menegaskan, ajang itu
juga sebagai simbol bentuk
mulai pulihnya industri perhotelan di tengah pandemi
Covid-19. “Ini sebenarnya sangat ditunggu oleh masyarakat
Cilegon, Serang dan sekitarnya.
Memang kegiatan pesta pernikahan dimasa pandemi tidak
seperti situasi normal sebelumnya namun, bagi pasangan
yang ingin melaksanakan
impiannya untuk menikah di
The Royale Krakatau, kami bisa
menjamin dari sisi tempat dan
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KS GRoUP

Laksanakan Kegiatan Vaksinasi
Covid-19 Dosis Booster

CILEGON, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
bersama seluruh anak perusahaannya termasuk
Krakatau Sarana Properti (KSP) melaksanakan
kegiatan vaksinasi covid-19 dosis lanjutan
(booster).
Kegiatan yang telah berlangsung sejak 10
Februari akan berlangsung sampai 23 Februari
mendatang dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah Kota Cilegon, Banten.
Manager Corporate Secretary KSP Saeful
Rochman mengatakan KS Group menyediakan
10.000 dosis vaksin dengan sasaran karyawan
indistri dan keluarga yang berada di area industri
Kota Cilegon.
“Ini merupakan bentuk tanggung jawab dan
kepedulian KS Group untuk membantu pemerintah dalam hal mempercepat vaksinasi yang ketiga
agar Indonesia dan khususnya para pekerja KS
Group beserta keluarga bisa segera pulih dari pandemi,” kata Saeful dalam rilisnya, Selasa (15/2/2022).
“Yang terdekat saat ini memang kami fokus
untuk memberikan vaksin kepada sekitar 1000
org dilingkup area Krakatau Steel saja, namun
kedepannya kami bersama instansi terkait di Kota
Cilegon berkomitmen membantu proses percepatan vaksin booster bagi masyarakat cilegon,
utamanya yang berada di area industri,” lanjut dia.
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Vaksinasi booster dilingkup KS Group diselenggarakan di area The Level, Krakatau Sports Club
Cilegon dengan jenis vaksin AstraZeneca. Kegiatan
yang dilakukan selama 13 hari ini juga melibatkan
perwakilan karyawan KS Group untuk menjadi
volunteer dan tenaga nakes, dibantu juga dengan
tenaga medis dari Pemerintah Kota Cilegon.
“Selain vaksinasi ketiga ini KSP juga melakukan sterilisasi dikawasan industri dan area kantor,
seperti penyemprotan disinfektan yang berkala,”
terangnya. Sementara Direktur Utama Krakatau
Sarana Properti Ridi Djajakusuma menyambut
baik kegiatan vaksinasi booster yang diselenggarakan Krakatau Steel bersama seluruh anak
perusahaannya.
Harapannya dengan diadakannya sinergi bersama ini seluruh karyawan dilingkungan KS Group
dapat menerima dengan cepat vaksin yang ketiga
dari pemerintah.
“Jika ada karyawan KSP yang terkena musibah
covid-19 kami juga akan bertindak cepat untuk
membantu proses pemulihannya. Dengan masa
pandemi sekarang ini kita juga harus dituntut
untuk bekerja secara efektif, efisien juga disiplin
menerapkan prokes, beradaptasi dengan tantangan pandemi saat ini,” imbuhnya. (*)
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PT KSP PERCEPAT
VAKSINASI BOOSTER
CILEGON, Presiden Jokowi menginstruksikan
seluruh jajaran sektor industri melalui Kawasan
Industri agar bisa mempercepat pelaksanaan vaksin booster semaksimal mungkin.
Hal tersebut disampaikan secara langsung
lewat teleconference zoom meeting saat beraudiensi dengan para peserta vaksin booster kawasan
industri di 24 titik seluruh Indonesia, termasuk
salah satunya kawasan industri Kota Cilegon, yang
dilaksanakan serentak pada Kamis (24/2/2002)
pagi.

merespons dengan memberikan data terkait pelaksanaan vaksin booster di wilayahnya.
Instruksi yang diamanahkan Presiden Jokowi
segera dijalankan agar kawasan industri Cilegon
bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi

Saat menyapa kawasan industri di Kota
Cilegon, Jokowi menginstruksikan kepada Ridi
Djajakusuma Direktur Utama PT. Krakatau Sarana
Properti (KSP) untuk mempercepat pelaksanaan
vaksin booster diareanya guna membangkitkan
lagi perekonomian Indonesia agar semakin stabil
dan lebih baik lagi.
“Segera percepat pelaksanaan vaksin booster di
kawasan industri Kota Cilegon dengan semaksimal mungkin. Ekspor harus jalan lagi dan produksi
tetap jalan terus, agar ekonomi kita bisa bangkit
lagi,” ujar Jokowi dengan tegas.
Menanggapi hal tersebut Ridi Djajakusuma
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untuk perekonomian Indonesia.

laporannya.

“Kami laporkan target vaksin booster untuk kawasan
industri Cilegon sampai hari ini
mencapai 1.000 peserta, mulai
dari karyawan Krakatau Steel
Group, keluarga dan tenant KSP
yang terdiri dari perusahaan
PMA dan PMDN. Selanjutnya
kami akan menjalankan
instruksi Bapak Presiden
dengan sebaik mungkin “
kata Ridi Djajakusuma dalam

Dalam vaksin booster
kawasan industri di 24 titik
hari ini diikuti kurang lebih
145 ribu penerima vaksin.
Kegiatan ini dilaksanakan dan
diikuti oleh kawasan industri
baik di pulau Jawa maupun
Sumatera hingga Sulawesi seperti Kawasan Industri Medan,
Gresik, Jababeka Karawang,
Jabar Industrial Estate, Jakarta
Industrial Estate Pulogadung
(JIEP), hingga Morowali
Industrial Park di Sulawesi
Tengah.
“Kawasan industri Kota
Cilegon sejauh ini masih stabil
meskipun dibeberapa sektor
terkena imbas pandemi. Di area
KSP untuk bisnis pergudangan
masih bagus dan okupansi yg
diisi oleh para tenan dalam
kawasan. Selanjutnya kami akan
mencoba untuk terus membuka
peluang-peluang bisnis baru
dibeberapa kota wilayah industri
lainnya dengan terus bersinergi
dengan KS Group,” tutup Ridi
Djajakusuma. (*)
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Segera percepat
pelaksanaan vaksin
booster di kawasan
industri Kota Cilegon
dengan semaksimal
mungkin. Ekspor harus
jalan lagi dan produksi
tetap jalan terus, agar
ekonomi kita bisa
bangkit lagi.
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KSP OPTIMALKAN
LAHAN DAN
PERUMAHAN MILIK KS
CILEGON, Direktur Utama PT Krakatau Sarana
Properti (KSP) Ridi Djajakusuma menginstruksikan
kepada seluruh jajarannya agar terus bisa meningkatkan kinerja seluruh karyawan yang berada
dalam lingkungannya dan kedepan KSP juga diimbau bisa mengoptimalkan lahan perumahan di
area Krakatau Steel lebih tertata dan modern lagi.
Hal itu dikemukakan dalam meeting intenal jajaran manajemen KSP di Cilegon, Banten, Rabu (26/1).
Beberapa poin juga disampaikan berdasarkan
hasil Rapat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan
(RKAP) Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI) yang
merupakan Subholding dari perusahaan yakni,
Krakatau Tirta Industri, Krakatau Bandar Samudra,
Krakatau Daya Listrik, Krakatau Jasa Industri, Mitra
Rakata dan termasuk juga KSP. Dalam RKAP yang
telah berlangsung pekan lalu di Bali dan dihadiri
oleh seluruh direksi dan jajaran petinggi KSI dan
subholdingnya, Direktur Utama PT. Krakatau Steel
Silmy Karim memberikan arahan kepada jajarannya
agar dapat terus meningkatkan kinerjanya dan jangan berpuas diri dengan pencapaian saat ini. Ridi
mengungkapkan, Dirut Krakatau Steel meminta
KSP mengoptimalkan kontribusi untuk bisa menata lahan perumahan KS secara modern, terintegrasi
dan terus menggali potensi area lahan properti di
wilayah Cilegon dan Banten.
“Selain itu KSP diharapkan bisa berinovasi
melakukan ekspansi bisnis ke seluruh wilayah
industri di Indonesia. Prospek pengembangan lahan kita pastinya sangat strategis dan diminati oleh
berbagai pelaku industri. Kedepannya kita akan
terus melakukan jemput bola dengan menawar-
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kan aset-aset lahan pergudangan dan properti
dan juga membuka diri kepada calon investor baik
dalam dan luar negeri yang mau menjadi mitra
bisnis kami,” tutur Ridi Djajakusuma dalam rilis
tertulisnya. Ridi menegaskan, pihaknya sebagai
perusahaan pelat merah juga berkomitmen
untuk memberikan kontribusi pada bangsa dan
berupaya sekeras mungkin menjadikan Krakatau
Steel beserta seluruh anak perusahaannya menjadi perusahaan negara yang stabil dan sehat.
Dalam RKAP, Ridi Djajakusuma turut memaparkan berbagai agenda kerja serta prospek bisnis
kedepan yang tengah dijalankan oleh perusahaan yang dipimpinnya. Selain itu agenda RKAP
juga menggodok perencanaan strategis bisnis
Krakatau Sarana Properti untuk tahun yang akan
datang. “Pesan dan poin -poin yang disampaikan
oleh Dirut Krakatau Steel kemarin di RKAP secara
jelas dipaparkan Dirut KS dihadapan para jajaran
petinggi KSI dan sub holdingnya. Untuk itu kami
secara sinergi harus bisa bekerja sama dengan
baik untuk menopang bisnis Krakatau Steel secara
keseluruhan. Untuk KSP saya memberikan pesan
keseluruh jajaran, supaya kita bisa berlari kencang
mengejar target pencapaian yang yang akan
datang. KSP juga harus mampu mengupgrade
perkembangan bisnis yang kini sudah mengarah
ke digitalisasi. Dengan kondisi global yang sebenarnya kurang mengutungkan karena adanya
pandemi, membuat kita harus ekstra keras untuk
menjalankan KSP kedepan supaya tidak hanya
berbicara stabil saja, namun juga bisa harus memberikan kontribusi kepada Induk perusahaan kami
Krakatau Steel,” tutup Ridi Djajakusuma. (*)
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SUKSES GELAR OPEN HOUSE

YEAR END VAGANZA 2021
CILEGON, PT Krakatau Sarana properti selaku
pengembang Perumahan Bumi Rakata Asri kembali menggelar acara open house dengan
menawarkan berbagai promo hadiah menarik.

juga melakukan pre-launching perumahan Green
Rakata Residence dengan menawarkan dua tipe
rumah yakni 36/72 dan 45/90 dengan desain minimalis tropis kekinian.

Manager Marketing Perumahan Bumi Rakata
Asri Susaedi mengatakan, promo yang ditawarkan
periode Desember ini di antaranya memberikan
gratis biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
gratis Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Sebenarnya ini perumahan eksklusif kita itu
klaster Grand Krakatau Residence, itu ada sekitar
73 unit yang terbagi menjadi dua tipe yaitu tipe
terbaru dengan desain terbaru yaitu 36/72 dan
45/90 dengan desainnya minimalis tropis kekinian,” tuturnya.

“Tahun ini kan terakhir gratis biaya PPN, dan
sangat disayangkan jika kesempatan seperti ini
tidak dimanfaatkan dengan baik oleh konsumen
yang ingin memiliki rumah,” kata Susaedi kepada
Banten Raya, Minggu (5/12).
Ia mengungkap, dalam gelaran tersebut pihaknya juga menawarkan down payment (DP) nol
persen, gratis biaya Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
serta keringanan suku bunga atau margin dari
pihak perbankan yang hadir.
Selain menggelar acara open house, pihaknya
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Lebih lanjut ia mengatakan, untuk rumah tipe
36/72 dibanderol dengan harga Rp400 jutaan dan
untuk tipe tertinggi 45/90 dibanderol dengan harga Rp500 jutaan. Harga tersebut berlaku khusus
untuk bulan ini.
Di sisi yang lain, pihaknya juga menawarkan 9
unit ruko dua lantai dengan ukuran luas bangunan 75 meter persegi, dan luas tanah 60 meter
persegi. Untuk harga ruko, pihaknya membanderol dengan harga Rp700 jutaan. (*)
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BUMI RAKATA ASRI
Dinobatkan sebagai
TOP Developer
Perumahan Tahun 2022
CILEGON, Siapa yang tak kenal dengan
Perumahan Bumi Rakata Asri, perumahan ekslusif dengan design Classic Modern dan Kekinian di
tengah Kota Cilegon. Perumahan Bumi Rakata Asri
terletak didaerah perbukitan asri yang dilengkapi
dengan fasilitas premium dan infrastruktur terbaik,.
Dengan berbagai pelayanan dan fasilitas terbaik yang ditawarkan, PT Krakatau Sarana Properti
selaku pengembang dan pengelola Perumahan
Bumi Rakata Asri dinobatkan sebagai salah satu
TOP Developer Perumahan Tahun 2022 oleh Bank
Negara Indonesia (BNI).
Kredibilitas pengembang dan pengelola peru-
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mahan menjadi salah satu faktor pertimbangan
penting bagi siapa saja yang ingin membeli rumah.
Dengan jaminan dikelola oleh pengembang terbaik,
kenyamanan konsumen menjadi prioritas utama
bagi Bumi Rakata Asri. Oleh karena itu, Perumahan
Bumi Rakata Asri dilengkapi dengan berbagai fasilitas premium untuk menunjang aktivitas konsumen.
Perumahan Bumi Rakata Asri memiliki berbagai pilihan cluster, mulai dari cluster yang
diperuntukan bagi peminat hunian eksklusif yaitu cluster Grand Rakata Residence, cluster yang
diperuntukan untuk keluarga muda dan kalangan
milenial yaitu cluster Rakata Green Valley dan
cluster Rakata Green Hills serta cluster terbaik lain-
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nya. Seluruh cluster dilengkapi
dengan fasilitas kolam renang,
taman, fasilitas ibadah, keamanan 24 jam, serta didukung
dengan fasilitas jalan terbaik.
Untuk melengkapi permintaan pasar, Perumahan Bumi
Rakata Asri Juga mengeluarkan
hunian berkualitas dengan
harga terjangkau di cluter 7.
Hunian dengan harga terjangkau menjadi salah satu favorit
masyarakat dalam memilih
tempat tinggal. Tidak hanya
harga yang terjangakau, cluster
7 juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti
fasilitas ibadah dan jalan.
Sebagai pengembang,
Perumahan Bumi Rakata Asri
tidak hanya menyediakan fasil-

itas yang mumpuni tapi juga
berpartisipasi dalam pemeliharaannya. Seperti pada jalan di
cluster 7, pengembang berkontribusi dalam kegiatan pelapisan
aspal yang dilakukan pada
tahun 2013 lalu. Harapannya,
warga yang tinggal di cluster 7
dapat tinggal dan beraktifitas
dengan nyaman.
Selain fasilitas yang lengkap,
Perumahan Bumi Rakata Asri
juga memiliki akses mudah
menuju pusat Kota Cilegon,
Kawasan Industri Krakatau,
Kawasan Wisata Anyer, Rumah
Sakit, pusat perbalanjaan, fasilitas pendidikan, serta akses
Tol Jakarta-Merak, membuat
Perumahan Bumi Rakata Asri
memiliki nilai investasi hunian
yang tinggi. (*)

KAWASAN INDUSTRI KRAKATAU | JANUARI-FEBUARI 2022

Sebagai pengembang,
Perumahan Bumi
Rakata Asri tidak
hanya menyediakan
fasilitas yang
mumpuni tapi juga
berpartisipasi dalam
pemeliharaannya.
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PERUMAHAN BUMI RAKATA ASRI

TIPS MEMILIH RUMAH
BEBAS BANJIR DI CILEGON
Tak bisa dipungkiri, Cilegon merupakan salah satu daerah di Indonesia yang
seringkali terdampak bencana banjir
bahkan menjadi bencana rutin setiap
tahun. Tidak cuma membuat lingkungan
menjadi kotor, banjir tentunya dapat
merugikan dari sisi materi masyarakat.
Namun, apakah seluruh kawasan
di Cilegon selalu terdampak banjir?
Tentu saja tidak, dewasa ini, sudah banyak perumahan yang menggaungkan
kawasan rumah bebas banjir karena
memiliki kontur tanah yang tinggi dan
pengelolaan lingkungan yang mumpuni.
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari bencana banjir
diantaranya adalah mencari lokasi hunian perumahan yang tepat. Jangan
sampai setelah membeli rumah tersebut,
kita baru menyadari bahwa lingkungan
sekitar hunian menjadi langganan banjir.
Perlu diketahui, harga rumah yang kerap
dilanda banjir biasanya lebih murah di
pasaran. Sehingga apabila kita membeli
rumah tersebut, maka harga jual kembalinya akan sangat rendah.
Hal ini tentu sangat disayangkan,
apalagi jika Anda ingin menjadikan
rumah tersebut sebagai aset investasi.
Untuk menghindari risiko ini, berikut tips
mencari rumah bebas banjir yang bisa
dilakukan:
1.

Cek dan riset lokasi rumah

2. Pantau kawasan yang paling sering
terkena banjir
3. Menghindari pemukiman dekat sungai, danau dan tanggul
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4. Melakukan survei langsung ke lokasi
rumah
5. Memeriksa saluran air
6. Mengamati kondisi lingkungan sekitar rumah
Demikian tips membeli rumah bebas
banjir di Cilegon, yang bisa anda dapatkan hanya di Perumahan Bumi Rakata
Asri. Hunian ini merupakan residensial
yang eksklusif dengan design Classic
Modern dan Milenial kekinian.
Adapun cluster yang dipasarkan
adalah Cluster Rakata Green Valley dan
Cluster prime atau terbaik yaitu Cluster
Grand Rakata residence. Untuk Cluster
Rakata Green Valley hanya tinggal
beberapa unit lagi dengan harga dimulai
dari sekitar 300 jtan, sedangkan cluster
terbaru yang merupakan cluster prime
atau terbaik tersedia dalam 4 pilihan
tipe rumah, yaitu tipe 52/90 harga sekitar
500 jtan, type 67/90 harga sekitar 700
jtan, tipe 77/112 harga sekitar 800 jtan &
tipe 90/144 harga sekitar 1 M, Cluster ini
memiliki Main Gate yang cukup megah
dengan dua jalur jalan yang saat ini
sudah selesai proses pembangunannya,
di cluster ini juga dilengkapi beragam
fasilitas terbaik, lokasi strategis dan
kemudahan akses sehingga menjadi
pilihan tepat bagi masyarakat yang ingin
merasakan kenyamanan dan kemudahan hidup dalam sebuah hunian
eksklusif. Secara keseluruhan Cluster ini
didesain khusus, baik dari segi sarana
dan prasarana sebuah kawasan hunian,
untuk memberikan kenyamanan dan
menghadirkan kehidupan berkualitas

bagi para penghuninya.
Perumahan Bumi Rakata Asri terletak
didaerah perbukitan yang asri memiliki fasilitas premium dan infrastruktur
yang baik, sehingga menjadi kawasan
yang tidak akan terkena banjir dengan
mudah.
Letak Perumahan Bumi Rakata
Asri ini pun sangat strategis dengan
akses langsung ke jalan Lingkar Selatan
sebagai pintu gerbang utama dan akses
pintu gerbang ke dua di Ciwedus / BBS2.
Perumahan Bumi Rakata Asri memiliki beragam sarana dan prasarana
lengkap, dengan akses yang cukup dekat
dengan kota Cilegon, Kawasan Industri,
Kawasan Wisata Anyer, Rumah Sakit,
Kawasan Belanja, Pendidikan, serta akses
tol Jakarta Merak, sehingga memiliki nilai
investasi hunian yang tinggi.
Segera tentukan pilih anda apakah
pilih unit rumah di Cluster Rakata Green
Valley atau di Cluster prime Grand Rakata
Residence, dan dapatkan promo fantastis yaitu “Novaganza” Beli unit sekarang
bisa langsung pilih hadiahnya seperti
Emas Batangan, Voucher Informa, Motor
Yamaha atau Cashback, yang bisa Anda
dapatkan khusus dibulan November,
selain itu juga dapatkan promo DP 0%,
Free Biaya PPN, Free Biaya Akad & Suratsurat serta SHM.
Tunggu apa lagi hubungi kami sekarang juga di 081112020707 atau datang
langsung ke Kantor Pemasaran kami di
Jalan Lingkar Selatan KM. 06 CilegonBanten. (*)
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TARIK INVESTASI, ANAK USAHA KRAKATAU STEEL:

INVESTOR
DATANG CUKUP
BAWA KOPER
PT Krakatau Sarana Properti (KSP)
yang merupakan anak perusahaan dari
perusahaan BUMN Krakatau Steel terus
berbenah untuk bisa menarik investor
dari dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem
digitalisasi dan juga terintegrasi.
Vice President Industrial Properti PT
Krakatau Sarana Properti Nur Wijayanto
mengatakan, sistem digitalisasi sudah
mulai diterapkan untuk mempermudah proses operasionalisasi dan juga
komersialisasi.
“Kenapa musti digitalisasi karena
penyewa dan juga investor banyak,
transaksi besar sehingga harus ada
sebuah sistem yang bisa mengetahui
kapan sewa habis, kapan perpanjang
HGB dan lain-lain. Makanya dibuat
sistem digitalisasi bukan hanya untuk
pergudangan tetapi juga untuk seluruh
kawasan industri,” kata Nur di Jakarta,
Selasa (18/1/2022).
Kata Nur, sebelum diterapkan sistem
digitalisasi semua proses operasional
dan komersialisasi hanya mengandalkan catatan dan ingatan.
Sejak diterapkan sistem digitalisasi, tambah Nur, PT KSP tahu kondisi
kawasan industri secara real time baik
kondisi secara operasional maupun
kondisi komersialisasi.
Sistem ini juga akan menguntungkan investor karena tidak harus
membuka catatan untuk mengetahui
tentang kapan masa sewa berakhir
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atau harus memperpanjang Hak Guna
Bangunan. Selain sistem digitalisasi,
PT KSP juga menerapkan sistem yang
terintegrasi.
Nur mengumpamakan, investor
yang ingin menanamkan modalnya di
kawasan industri di Cilegon, Banten
cukup membawa koper saja.
“Kawasan industri yang ideal itu
harus terintegrasi dan parsial. Kawasan
industri yang dikelola PT KSP ini sangat
terintegrasi karena sesama anak perusahaan PT Krakatau Steel lainnya sudah
berkolaborasi. Jadi, kalau mau investasi di Cilegon cukup bawa koper saja
karena semua infrastruktur penunjang
sudah tersedia seperti listrik, air, gas
dan lain-lain,” jelas Nur.
Nur menambahkan, investor asing
dan lokal tidak perlu ragu untuk berinvestasi di kawasan industri Cilegon.
Karena kawasan ini dikelola anak perusahaan BUMN yang artinya dikelola
oleh negara.
“Termasuk sertifikat tanah dari
negara, tidak akan ada yang berani
menggugat. Jadi, hal tersebut setidaknya bisa memberikan ketenangan hati
buat investor, penanam modal, taipan
dan pebisnis untuk investasi di kawasan
industri yang dikelola PT KSP,” jelas Nur.
Menurut Nur, jumlah investor yang
berinvestasi di kawasan industri Cilegon
masih imbang antara lokal dan asing.
Untuk investor asing sebagian besar
berasal dari Jepang dan Korea. (*)
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HIBURAN

The Surosowan

Gelar Audisi untuk Musisi
Jalanan Kota Cilegon
CILEGON, Seniman jalanan khususnya musisi yang berada di Kota
Cilegon, Banten kini bisa mengejar
mimpi mereka untuk mendapatkan panggung yang layak dalam
berkarya lebih seiring dengan
digelarnya ajang TS Got Talent
Auditions. Ajang pencarian bakat
ini rencananya akan digelar oleh
restoran The Surosowan yang merupakan salah satu unit bisnis PT.
Krakatau Sarana Properti (KSP).
Kegiatan ini bertujuan mencari
talenta musisi jalanan berbakat
di Kota Cilegon yang nantinya
akan mengisi dengan rutin menghibur para tamu di restoran The
Surosowan. Ide awal yang dicetuskan
oleh Direktur Utama PT. KSP Ridi
Djajakusuma ini bertujuan untuk
membantu para musisi dan seniman
Kota Cilegon agar mendapatkan
wadah yang lebih baik lagi untuk
bisa menyalurkan kemampuan mereka dalam dunia tarik suara sekaligus
mencari rejeki ditengah kondisi masa
pandemi saat ini.
“Kami tengah membuka audisi
bagi para seniman jalanan Kota
Cilegon yang bertalenta lewat karya
musik mereka, supaya mereka juga
bisa mendapatkan wadah yang
baik ditengah masa pandemi
saat ini yang dampaknya tentunya
juga dirasakan
oleh temanteman seniman
jalanan tersebut,” kata

Saeful Rochman selaku Manager
Corporate Secretary KSP yang
juga sebagai panitia TS Got Talent
Auditions dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/2/2022).
Ia mengatakan, pihaknya berencana akan memilih tiga orang
finalis. Nantinya, kata dia, mereka
berkesempatan secara rutin dengan periode yang sudah ditentukan
dapat menghibur para tamu di
restoran The Surosowan.
“Bahkan bisa juga mereka akan
tampil di Hotel The Royale Krakatau
pada momen dan kegiatan tertentu. Saat ini kami membuka
audisi dengan cara para seniman
tersebut membuat rekaman video
penampilan mereka dengan durasi
1-5 menit. Para pemusik bisa tampil
dengan akustik menggunakan
gitar, keyboard, dan alat musik lainnya. Nantinya kami akan memilih 10
besar kontestan dan akan langsung
tampil di The Surosowan untuk
kami pilih juaranya (tiga besar) dan
kami akan siapkan kontrak untuk
mereka,” kata dia.
Ridi Djajakusuma selaku Dirut PT.
KSP berharap dengan adanya ajang
TS Got Talent Auditions ini dapat
mengangkat harkat para musisi
jalanan Kota Cilegon menjadi lebih
baik lagi. Selain tentunya, tujuan
diadakannya event ini juga untuk
memberikan pelayanan yang lebih
baik lagi kepada para tamu yang
datang ke The Surosowan dengan
menampikan suguhan akustik dari
para musisi jalanan tersebut.
“Jalan hidup seseorang tidak
ada yang tahu. Di awal karier
saya sempat merintis sebagai
promotor musik dan pernah membawa beberapa musisi papan atas
Indonesia untuk tampil di Amerika
menghibur warga
negara Indonesia
bahkan warga
asing di sana,
hingga pada
akhirnyasaya
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mendapatkan kesempatan meningkatkan jenjang karier seperti
sekarang,” kata dian
“Munculah ide ini, agar ada kesempatan bagi para musisi jalanan
di Kota Cilegon untuk bisa mewujudkan mimpi mereka salah satunya
mungkin dari kegiatan ini. Bisa jadi
dengan mereka tampil rutin di The
Surosowan, bakat mereka akan lebih
dilihat banyak orang,” kata dia.
Ia mengatakan, tak menutup
kemungkinan kelak ada pelanggan
dan tamu yang seorang produser
musik dan menawarkan hal yang
lebih baik lagi. “Saat ini KSP lewat
The Surosowan peduli terhadap
musisi jalanan, namun kedepan
saya juga berharap kami juga bisa
membantu mengenalkan budaya
lokal dan seniman lainnya seperti mengadakan festival budaya
Banten atau mengadakan pameran
seni lukisan disini,” ujar dia.
Sebagai perusahaan pelat merah, kata dia, pihaknya juga ingin
menunjukan rasa peduli dan empati terhadap sesama anak bangsa
dalam bentuk apapun. “Salah satunya dengan audisi ini yang akan
kami segera wujud nyatakan pada
bulan Maret mendatang,” kata
sosok yang nanti akan menjadi juri
bersama calon juri lainnya yakni
Ivanka Slank dan Ikke Nurjanah.
Masa penyeleksian awal TS Got
Talent Auditions telah dimulai sejak
tanggal 22 Februari 2022 dan akan
berjalan sampai dengan 6 Maret 2022
mendatang dan informasi kegiatan
ini juga telah tersebar luas dengan
bekerjasama dengan para tokoh
seniman yang ada di Kota Cilegon.
“Kami telah menyebarkan informasi ini bekerjasama dengan komunitas
seniman Kota Cilegon. Jika masa
pandemi bulan Maret mendatang
perlahan turun, kami akan melaksanakan kegiatan ini di pertengahan
atau akhir bulan Maret dengan menerapkan prokes yang ketat,” kata dia.
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