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Ibarat batu akik, bila dibentuk 
dan terus digosok, koridor 
Narogong- Cileungsi akan 
semakin indah dan berkilau 
sebagai kawasan hunian dan 
investasi. Sejumlah pengembang 
besar dan menengah sedang 
berpacu menyelesaikan 
proyeknya. 

S
eruas jalan itu bernama Narogong 
Raya. Lokasinya termasuk ke 
wilayah Bekasi Kota. Dari arah pintu 
keluar tol Bekasi Barat, yang di 

sekelilingnya sudah dikepung berbagai 
proyek hunian berupa perumahan dan 
apartemen kelas menengah atas serta 
pusat komersial modern itu, Jalan Narogong 
Raya menjadi urat nadi penting menuju 
ke wilayah Kabupaten Bogor, tepatnya ke 
Cileungsi. Maka orang menyebut jalur ini 

sebagai koridor Narogong-Cileungsi yang 
panjangnya tak sampai 10-an kilometer. 

Daerah Narogong sebenarnya masuk ke 
wilayah Rawa Lumbu, sebuah kecamatan di 
Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Awalnya 
Rawa Lumbu adalah bagian dari kecamatan 
Bekasi Timur, namun karena wilayahnya 
yang cukup luas maka dijadikan kecamatan 
tersendiri. Uniknya, nama Jalan Narogong 
Raya masih digunakan meskipun jalannya 
telah jauh memasuki wilayah Kecamatan 

ProSPeK emAS 
di Koridor Narogong-Cileungsi
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Cileungsi, Kabupaten Bogor. 
Di koridor Narogong-Cileungsi ini sejak 

beberapa tahun belakangan semakin marak 
oleh pembangunan perumahan. Salah satu 
pelopornya adalah pengembang pelat merah 
Perum Perumnas Group pada tahun 2000-an 
yang mengembangkan proyek Perumnas 
Rawa Lumbu. Proyek yang kini dikenal 
dengan nama Pesona Metropolitan itu telah 
memasuki tahap empat yang terdiri beberapa 
cluster. Antara lain, Cluster Magnolia (dari 

150 uni t  ters isa 19 
unit); Cluster Gardenia 
(100 unit yang sudah 
habis terjual); Cluster 
Botania Residence 
(200 unit). Di cluster ini 
segera berdiri empat 
tower apartemen (2000 
unit). Perumahan ini 
termasuk perumahan 
kelas menengah yang 
pa l ing dekat,  atau 
hanya 10 menit ke pintu 
keluar tol Bekasi Barat 
dan jalan tol JORR 
Jatiasih. 

Pengembang lain 
yang melihat pros-
pek koridor Narogong-
C i l e u n g s i  a d a l a h 
PT Gunas Land yang 
tak ragu mengakuisisi 
Grand Bekasi yang 
t e l a h  l e b i h  d u l u 
a d a  d i  l o k a s i  i t u . 
T a h a p  p e r t a m a 
s e k a r a n g  s e d a n g 
m e n g e m b a n g k a n 
lahan 40 ha dari 120 ha 
yang direncanakan. 
Empat hektar dari total 
luas lahan ini sedang 
d i k e m b a n g k a n 
m e n j a d i  c l u s t e r 
P re m ie r  S ava nna . 
Melalui proyek ini, tak 
pelak lagi, Vida Bekasi 
menjadi pengembang 
y a n g  b e r a d a  d i 
urutan teratas dalam 
ha rga  k a re na  k in i 
membandrol harga 

rumah kelas menengah-atas di koridor ini 
mulai dari Rp500-an juta sampai Rp1,5 miliar. 

Daerah Industri

Narogong-Cileungsi sejatinya adalah 
daerah industri ringan dan menengah. 
Mulai dari industri makanan, sepatu, furnitur, 
elektronik, semen, otomotif, sampai alat 
berat ada di sini. Bisa dipahami jika sejumlah 
pengembang tergiur membangun berbagai 
tipe rumah di koridor ini. Mereka antara lain 

membidik ribuan karyawan dan profesional 
menengah dan pimpinan di perusahaan-
perusahaan tersebut sebagai segmen 
pasarnya. 

Pengembang perumahan mewah Kota 
Wisata, Sinar Mas Land (SML), termasuk 
salah satu yang jeli melihat peluang di 
kawasan in i.  Seper t i  d iungkap Ishak 
Chandra, Managing Director Corporate 
Strategy and Services Sinar Mas Land, 
meningkatnya kegiatan usaha di kawasan 
Cibubur-Narogong-Cileungsi yang saat ini 
memiliki banyak pabrik membutuhkan sarana 
penunjang pergudangan. Maka, SML pun 
membangun Kota Wisata CommPark yang 
merupakan perpaduan dari pergudangan 
dengan ruko ser ta kavling komersial. 
Kawasan pergudangan terbaru di Kota Wisata 
ini menyediakan 326 unit gudang di atas lahan 
seluas 8,6 ha. Di dalamnya terdapat dua jenis 
unit pergudangan yakni gudang office (265 
meter persegi) dan gudang non-office (157 
meter persegi).

“Proyek ini dibangun khusus untuk 
memberikan kenyamanan dan kemudahan 
dalam mendukung sektor distribusi. Kota 
Wisata CommPark hadir sebagai kawasan 
pertama yang dapat dipakai sebagai tempat 
penyimpanan barang yang paling diminati 
para pebisnis,” kata Ishak.

Terdapat beberapa tipe ruko di Kota 
Wisata CommPark. Masing-masing luas 
bangunan berkisar antara 104 m² – 226 
m². Harga yang ditawarkan untuk per unit 
ruko pada awal peluncuran tahun lalu 
dimulai dari Rp900 juta per unit. Kota Wisata 
CommPark sebagai kawasan komersial 
yang lengkap dengan pergudangan 
memiliki beragam fasilitas pendukung 
yang lengkap. Selain 
unggul dari konsep dan 
kelengkapan produk, 
Kota Wisata CommPark 
memiliki akses strategis. 
Ka wasan ini bisa dilalui 
dari beberapa akses 
tol seper ti tol Bekasi 
Barat, Bekasi T imur, 
Cimanggis, Cibubur, 
d a n  G u n u n g  P u t r i . 
Rukonya pun dapat 
diakses dari jalur keluar 
Kota Wisata melalui Jati 
Asih.

Maraknya indus tri 
dan hunian di Naro-
g o ng - C i l e ungs i  d i -
tambah koridor Jalan 
Tra n s yo g i  d i  C i b u -
bur, juga men dorong 
pengembang Ciputra 
Group dan Metropolitan 
Land berlomba mem-
bangun pusat komersial 
seperti mal di lahannya 

masing-masing. Seperti disampaikan Di-
rektur Ciputra Group, Sugwantono Tanto, 
Cibubur memiliki sumber daya yang mirip 
Serpong, yakni Jalan Transyogi yang tersam-
bung langsung dengan Tol Jagorawi. Selain 
itu, Jumlah kelas menengah semakin ber-
tumbuh dan terdapat industri di sekitarnya 
seperti kawasan Narogong, Cileungsi, dan 
Bekasi,” ujarnya. 

Kehadiran industri-industri tersebut, kata 
Sugwantoro, memicu pembangunan properti 
khususnya residensial di sepanjang koridor 
Jalan Transyogi Cibubur dan sekitarnya. Dia 
menilai, perumahan-perumahan yang sudah 
dihuni tersebut membentuk jumlah populasi 
yang representatif untuk dibangunnya ruang-
ruang komersial. Termasuk pusat belanja, 
ruko, dan hotel. Oleh karena itu pihaknya 
berencana membangun mal Ciputra Cibubur 
II di seberang Mal Ciputra Cibubur I yang 
sukses itu. 

Presiden Direktur PT Metropolitan Land 
Tbk., Nanda Widya, malah telah mulai 
membangun Mal Metropolitan Cileungsi. 
Mal Metropolitan merupakan pemenuhan 
kebutuhan ruang komersial di kawasan 
perumahan dan area sekitarnya yang 
mencakup Kecamatan Cileungsi, Gunung 
Putr i, L imus Nunggal, Narogong, dan 
catchment area lainnya hingga perbatasan 
Kabupaten Bekasi. 

“Segmen pasar yang kami bidik adalah 
kelas menengah-menengah. Karena itu 
peritel yang mengisinya pun disesuaikan 
dengan kebutuhan pasar,” kata Nanda. 

Pembangunan mal ini diyakini akan 
menjadi motor penggerak pertumbuhan 
harga di sekitar Cileungsi pada besaran 
15% sampai 30% dalam jangka menengah 
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ke depan. Sebelumnya, secara rata-rata 
kenaikan harga lahan di kawasan Cileungsi 
berkisar 20% setiap tahunnya.

“The Next Serpong”

Pertumbuhan properti di koridor Jalan 
Raya Serpong, Tangerang Selatan, sering di-
jadikan benchmark atau teladan oleh sejum-
lah kalangan pengembang dan konsumen 
perumahan. Serpong pada 10 atau 15 tahun 
yang lalu bukanlah Serpong yang sekarang 
kita saksikan. Serpong sekarang adalah Ser-
pong yang kinclong. Infrastrukturnya sema-
kin lengkap dan tertata. Jalan raya, trotoar, 
drainase, penghijauan, pe nerangan umum, 
hampir tanpa cela meskipun memang belum 
sempurna. Pantas kalau koridor ini semakin 
diminati pengembang dan konsumen pe-
rumahan. 

Marcellus Chandra, Presiden Direktur 
PT. Prioritas Land Indonesia, memprediksi 
bukan mustahil kelak Koridor Narogong-
Cileungsi akan menyamai pertumbuhan 

Serpong. Itu sebabnya Priori tas Land 
Indonesia berani membangun apartemen di 
Jalan Raya Narogong, yaitu lndigo@ Bekasi. 
“Sangat mungkin kawasan ini nantinya 
menjadi the next serpong,” ujarnya. 

Dalam dekade mendatang, kata Marcel-
lus Chandra, ekonomi kawasan Bekasi akan 
tumbuh signifikan yang berdampak pada 
meningkatnya daya beli masyarakat. Pe-
rumahan-perumahan yang sukses Iebih dulu 
di Bekasi harganya bisa sampai Rp1 miliaran 
dan kehadiran apartemen yang dibangunnya 
bisa jadi alternatif hunian di Bekasi. 

Kota Bekasi, khususnya koridor Naro-
gong-Cileungsi, menurut Tommy Wong, 
President Director PT Premier Qualitas In-
donesia yang terlibat dalam pembangunan 
perumahan Vida Bekasi, merupakan daerah 
pendukung Jakarta yang kini menjadi salah 
satu daerah paling menjanjikan yang me-
nyediakan kebutuhan tempat tinggal bagi 
warga Jakarta dan sekitarnya. Kredibilitas 
ekonomi dan kemampuan daerah Bekasi 
menjadi kota yang menjanjikan salah sa-

tunya dibuktikan dengan kemampuannya 
menarik para pengembang real estate untuk 
mengembangkan daerah Bekasi, seperti 
Sinar Mas Group, Agung Sedayu Group, Da-
mai Putra Grup, dan Summarecon Agung 
Group. Perkembangan tidak hanya sektor 
perumahan, tetapi juga sektor komersial 
dan industri bersama dengan semua fasilitas 
pendukung termasuk akses, sekolah, rumah 
sakit, pusat perdagangan/pusat perbelan-
jaan dan pasar segar.

Edward Kusma, General Manager Gu-
nas Land, yang satu manajemen dengan 
Premier Qualitas Indonesia dalam mem-
bangun Vida Bekasi, punya pemikiran yang 
sama, bahwa Narogong akan menjadi Ser-
pong berikutnya. Menurutnya, Jalan Naro-
gong dalam sepuluh sampai dua belas tahun 
ke depan akan seperti Serpong sekarang. 
Kondisi Serpong dua belas tahun yang lalu 
mirip Narogong sekarang yang dipadati ane-
ka industri. Di kiri-kanan jalan banyak pabrik 
dengan truk-truk besar berlalu-lalang. Jalan 
sempit dan berlubang-lubang. Drainase dan 
pedestrian tak beraturan. 

Edward yakin, pabrik-pabrik yang kini 
bertebaran di sepanjang Jalan Narogong, 
lambat laun akan direloksi ke kawasan indus-
tri atau kawasan lain yang lebih representatif. 
Lahan-lahan bekas pabrik itu kelak akan 
berubah peruntukannya seperti menjadi ka-
wasan komersial yang lebih tertata sebagai 
pusat komersial, lifestyle, dan hang-out, yang 
menjanjikan. 

“Artinya, seiring dengan perbaikan tata 
 ruang, ke depan akan terjadi peru bahan 
fungsi. Narogong sudah tidak cocok lagi 
menjadi lokasi pabrik. Dengan hidup-
nya Naro gong sebagai pusat komersial, 
hangout, dan life style, imbas positif ini akan 
menyebar kemana-mana,” tambah Edward.

Semua itu tidak akan terjadi jika tak ada 
perbaikan infrastruktur sebab infrastruktur 
menjadi modal utama majunya satu kawasan. 
Salah satunya adalah pelebaran Jalan Raya 
Narogong. Saat ini Jalan Raya Narogong sta-
tusnya sudah ditingkatkan menjadi arteri pri-
mer. Dengan menjadi arteri primer, kedepan-
nya ROW Jalan Narogong akan menjadi 30 
meter yang terdiri dari empat jalur jalan raya. 

Potensi Narogong itu luar biasa kalau 
infrastrukturnya diperbaiki. Pembangunan 
tol JORR 2 dipastikan bakal mendongkrak 
Narogong karena akan memiliki exit di 
Narogong. Bila jalan tol JORR 2 sudah 
melewati Narogong, semua truk tidak akan 
melewati Jalan Raya Narogong. Perubahan 
di Narogong sudah mulai tampak berimbas 
pada harga tanah yang terus meningkat 15-
20% per tahun. 

"Bahkan di beberapa area Narogong 
yang dekat ke Cut Meutia, harga tanah sudah 
mencapai 8-10 juta,” ujar Edward.

Edward Kusma, menilai, ada beberapa 
faktor penting yang mendukung pertum-

Fasilitas umum
•	 Hero Kemang Pratama
•	 Pasar Burung, Rawa Lumbu
•	 Pasar Rawa Lumbu
•	 Gedung Serbaguna Rawa Lumbu
•	 Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur
•	 Rumah Sakit Elisabeth
•	 Rumah Sakit Rawalumbu
•	 Rumah Sakit Hosana Medika

Fasilitas pendidikan
•	 SMP Negeri 16 Bekasi
•	 SMP Negeri 33 Bekasi
•	 SMA Negeri 13 Bekasi
•	 SMP Negeri 8 Bekasi
•	 MA Negeri 2 Bekasi
•	 SD Bojong Rawa Lumbu
•	 Sekolah Santa Lusia
•	 Sekolah Mutiara Baru

•	 Sekolah Mahanaim
•	 TK/SD Al-Huda Pondok Hijau Permai
•	 TK/SD Al-Irsyad II
•	 TKTunas Jakasampurna Pondok Hijau Permai
•	 TK/SD/SMP/SMA Tunas Global
•	 TK/SD Widya Bhakti
•	 KB & TK Marsudirini Kemang Pratama
•	 SD Marsudirini Kemang Pratama
•	 SMP Marsudirini Kemang Pratama
•	 SMA Marsudirini Kemang Pratama
•	 Sekolah Victory Plus Kemang Pratama
•	 TK Islam Al-Azhar 11 Kemang Pratama
•	 SD Islam Al-Azhar 9 Kemang Pratama
•	 SMP Islam Al-Azhar 8-9 Kemang Pratama
•	 SMA Islam Al-Azhar 4 Kemang Pratama
•	 SD Islam Baabut Taubah
•	 SD - SMP Bani Saleh Rawa Lumbu
•	 SMP-SMA-SMK Widya Nusantara

Fasilitas Umum dan Fasilitas Pendidikan 
excisting di Koridor Narogong-Cileungsi
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Membeli rumah di Vida Bekasi adalah 
membeli  masa depan. Karena 

Bekasi, khususnya koridor Narogong-
Cileungsi, di mana Vida Bekasi berada, 
adalah lokasi yang menjanjikan sebagai 
kawasan hunian dan investasi. 

Kini di Vida Bekasi sedang dikem-
bangkan perumahan Premier Savanna, 
yang terletak di lokasi yang bermasa 
depan cerah. Premier Savanna berada 
di dalam kawasan permukiman Vida 
Bekasi yang tahap awal ini sedang 
mengembangkan lahan seluas 40 hektar. 
Sebagai kawasan terpadu, di sini kelak 
akan terdiri atas residensial area, komer-
sial area, sentra pendidikan dan lifestyle 
center. Konsep yang diusung memadukan 
gaya hidup hijau dengan niai-nilai seni 
budaya lokal. Master plan perumahan 
Vida Bekasi dirancang oleh Andre Matin, 
salah seorang arsitek kelas dunia yang 

dikenal sebagai sosok bersahaja yang 
sangat mengedepankan orisinalitas dan 
kreatifitas.

Lokasi Vida Bekasi cukup strategis 
yakni berada di titik pertemuan antara 
dua pusat pertumbuhan di Timur Jakarta, 
yaitu Cibubur dan Bekasi Barat atau yang 
dikenal juga dengan koridor Narogong-
Cileungsi. Saat ini dua kawasan tersebut 
berada pada t ingkat per tumbuhan 
maksimalnya, sehingga secara alami 
pertumbuhan tersebut juga akan melebar 
dan bertemu di kawasan perumahan 
Vida Bekasi. Selain itu, Vida Bekasi juga 
memiliki tingkat aksesibilitas yang baik 
dan dapat dicapai melalui 3 akses pintu 
tol, yaitu Pintu Tol Bekasi Barat, Jati Asih 
dan Bekasi Timur.

Menurut Edward Kusma, Direktur 
PT Bina Nusantara Raya, ke depannya 
perumahan ini akan memiliki fasilitas 
pendidikan unggulan seperti sekolah Bina 
Nusantara mulai tingkat SD sampai SMA. 

Rencananya sekolah ini akan beroperasi 
pada 2016. Untuk mencegah banjir, 
Vida Bekasi akan dilengkapi oleh kanal-
kanal yang dibuat khusus agar air hujan 
dan kiriman dapat melewati kawasan ini 
dengan lancar. 

Di dalam pengembangan proyek ini 
ikut terlibat penuh dalam manajemen 
adalah PT Premier Qualitas Indonesia. 
Pengembang ini awalnya didirikan oleh 
perusahaan Les Nouveaux Constructeurs 
dari Perancis yang telah mengembang-
kan sejumlah proyek dengan bangunan 
berkualitas prima serta desain yang ber-
cita rasa tinggi. 

Tommy Wong, President Director 
PT Premier Qualitas Indonesia menga-
takan, pihaknya akan terus membangun 
perumahan di berbagai lokasi yang po-
tensial. Seperti kawasan Bekasi. “Bekasi 
sangat diminati sebagai tempat tinggal 
karena memiliki banyak keunggulan. Oleh 
karena itu kami meluncurkan lagi peru-
mahan Premier Savanna,” ujarnya. 

Sementara Business Development 
Director PT Premier Qualitas Indonesia 
Hendra Purnama mengatakan, pemba-
ngunan proyek Premier Savanna, meru-
pakan kerjasama PT Premier Qualitas 
Indonesia dengan PT Bina Nusantara 
Raya (Gunas Land Group) sebagai pemilik 
lahan untuk membangun sebanyak 204 
unit rumah diatas lahan seluas 4 hektar. 

Dengan konsep kawasan terpadu 
yang hijau dan berwawasan seni budaya 
lokal, Vida Bekasi akan menjalankan 
fungsi township management guna me-
nampung aspirasi masyarakat, mencari 
solusi bagi permasalahan masyarakat, 
dan mengadakan acara–acara yang da-
pat meningkatkan nilai kebersamaan di 
antara penghuni Vida Bekasi. Sehingga 
nantinya akan tercipta lingkungan ma-
syarakat yang bersahabat dan modern. 

Kawasan terpadu Vida Bekasi juga 
akan dilengkapi dengan sebuah pusat 
seni dan budaya, guna melestarikan dan 
mempromosikan seni budaya Indonesia 
ke generasi penerus bangsa, sehingga 
nantinya Vida Bekasi akan menjadi se-
buah kawasan yang melahirkan generasi 
– generasi penerus yang memiliki wawa-
san budaya, jiwa nasionalisme, dan peduli 
terhadap lingkungan sekitarnya.

Ada empat type rumah yang ditawar-
kan di perumahan Premier Savanna yakni 
type Aliante (8X15 m2), type Bryaceae 
(7X15 m2), type Calliandra (6X15 m2) 
dan type Dattier (6X15 m2) 1 lantai yang 
dipasarkan dengan harga mulai dari 
Rp500 jutaan sampai Rp1,5 miliaran. 

buhan koridor Narogong-Cileungsi sehingga 
memiliki prospek yang gemilang di masa 
depan. Pertama, pertumbuhan properti di 
koridor Jalan Transyogi Cibubur sudah men-
dekati puncak baik dalam hal harga lahan 
dan perumahan. Maka dengan sendirinya 
pasar akan mencari keseimbangan dengan 
bergeser ke koridor Narogong-Cileungsi 
yang harga lahan dan perumahannya masih 
relatif di bawah Cibubur. 

Oleh karena itu, harap Edward, jika 
Pemkot Bekasi dan Pemkab Bogor serius 
membenahi infrastruktur jalan, drainase, 
trotoar, penerangan jalan, penghijauan, 
seperti kesungguhan Pemkab Tangerang 
Selatan membenah infrastruktur Serpong, 
maka percepatan kor idor Narogong-
Cileungsi sebagai koridor emas bagi inves-
tasi, hunian, dan komersial yang menjanjikan 
segera terwujud. 

Di sisi la in, pengamat proper t i  A l i 
Tranghada meyakinkan, berdasarkan DPR 
(District Performance Rating), yaitu sebu-
ah indikator untuk melihat potensi tingkat 
perkembangan dan potensi suatu wilayah 

dengan mengacu kepada faktor antara lain 
arah perkembangan, pertumbuhan lokasi, 
economic base, aksesibilitas, posisi lokasi, 
koridor Narogong-Cileungsi diprediksi memi-
liki prospek pertumbuhan yang cerah. 

Dibanding koridor Cibubur dan sekitar-
nya, menurut Ali, koridor Narogong-Cileungsi 
diprediksi mempunyai nilai potensi wilayah 
yang tinggi yang merupakan pelebaran pa-
sar sebagai dampak pesatnya pertumbuhan 
kawasan dan harga perumahan di Cibubur. 
Di Cileungsi sendiri telah beroperasi peru-
mahan seperti Metland Transyogi, Metland 
Cileungsi, Harvest City, Grand Mekarsari 
Residence, Grand Villa Nusa Indah, dan Citra 
Indah serta perumahan lainnya.  

Sedangkan di Cibubur terdapat pe ru -
mahan Raflles Hills, Cibubur Indah, Maho-
gany Residences, Perumahan Puri Sriwedari, 
Taman Laguna. Harga rumah di sini sudah 
mencapai Rp800 juta sampai di atas satu 
miliar per unit karena kedekatannya dengan 
aksesibilitas tol Jagorawi.       HS

membeli masa Depan di Perumahan 
Vida Bekasi
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