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Bersatu Sukses Group

Siap Ekspansi Bangun Apartemen di Sidoarjo
berbeda. BeSS Mansion di
lepas dengan harga Rp 380
juta. Saat ini dua tower
BeSS Mansion terjual 50
persen lebih dari total 1.200
unit yang ada.
“Kami yakin sisa unit
akan segera habis setelah
melihat progress pemba
ngunan,” ujarnya.
Untuk menggenjot penjua

lan tahu ini, pihaknya me
nyiapkan strategi baru de
ngan merilis BSG Privilege
Card. Kartu special ini di
berikan pada semua custo
mer BSG dengan sejumlah
keuntungan yang bisa dinik
mati seperti diskon di hotel
BSG. Resto, water park
maupun pembelian unit
semua proyek BSG baik di

Surabaya, Sidoarjo, Pasu
ruan, maupun Malang.
“Ini bentuk apresiasi kami
pada customer. Kami harus
memberikan sesuatu yang
bisa dinikmati oleh mereka.
BSG Privilege card akan ka
mi launching 30 September
nanti,” kata Enny Setyowati,
general manager BSG me
nambahkan. (fix/nug)
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KEMBANGKAN SAYAP: Sabar Santoso (tengah ) didampingi Enny Setyowati (kiri), general manager BSG dan Gofelin Steifi Karundeng,
promotion manager BSG, menjelaskan rencana pengembangan proyek kedepan. Selain perumahan, BSG juga mengembangkan
apartemen BeSS Mansion di Surabaya dan tahun depan membangun empat tower apartemen di Sidoarjo.

SEBAGAI kota satelit,
kota Sidoarjo terus menjadi
incaran developer untuk pe
ngembangan proyeknya
khususnya apartemen. Sa
lah satunya adalah Bersatu
Sukses Group (BSG) yang
akan mengembangkan
apartemen empat tower
sekaligus di kota Delta.
Direktur Utama BSG Sa
bar Santoso menyatakan,
Sidoarjo terus berkembang
sehingga kebutuhan hunian
juga terus tumbuh. Salah
satu yang menjadi pilihan
adalah apartemen. Mengi
ngat harga rumah landed
semakin mahal.
“Rencananya Maret atau
April 2018 akan kami laun
ching. Kami optimis, respond
market akan bagus mes
kipun sudah ada beberapa
developer yang membangun
apartemen di Sidoarjo,” ujar
Sabar Santoso di kantornya.
Dikatakan, apartemen em
pat tower ini nanti akan
diterdiri atas 9.180 unit de
ngan harga sekitar Rp 200an juta saja. Meskipun tergo
long berharga murah namun
kualitas yang diberikan
tidak kalah dengan apa
rtemen lainnya termasuk
yang di Surabaya.
Menurutnya, kedepan apar
temen akan menjadi pilihan
hunian bagi masyarakat baik
dari kalangan pekerja, profes
sional maupun pegawai ne
geri. Sebab perkembangan
kota yang begitu cepat mem
buat mereka harus berpikir
hidup lebih efisien. Artinya
mereka ingin tinggal di tempat
yang tidak jauh dari tempat
nya bekerja dengan fasilitas
yang lengkap.
“Target kami adalah ma
syarakat dari Surabaya, Si
doarjo, Gresik, dan Mojoker
to. Nanti fasilitasnya kami
bikin lengkap termasuk fasi
litas komersial sehingga se
mua kebutuhan ada di sini.
Bahkan shuttle bus juga

kami sediakan untuk bebe
rapa jurusan,” tambahnya.
Dikatakan, apartemen
yang akan dirilis awal tahun
depan ini merupakan bagian
dari mega proyek BSG City
seluas 60 hektar. Di sana
nanti selain ada apartemen
juga akan dibangun hotel,
mall, office, dan komersial
park. Sehingga suasananya
nanti akan benar-benar hi
dup. “Akan kami bangun
bertahap. Kami optimis sam
butan pasar sangat bagus.
Sebab konsep yang kami ta
warkan berbeda dengan
apartemen lainnya,” tandas
Sabar meyakinkan.
Dia yakin marketnya ti
dak akan benturan dengan
apartemen BeSS Mansion
yang telah dikembangkan di
Surabaya, sebab marketnya
BESAR: Sabar Santoso,
direktur utama BSG (kiri)
bersama Wakil Gubernur Jatim
Saifullah Yusuf saat melihat
maket pembangunan
apartement Best Mansion.
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