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Intiland Kembangkan Klaster Baru Quantum di Serenia Hills 
 
 
Jakarta (20/07) – Perusahaan pengembang properti PT Intiland Development Tbk (Intiland) terus 
melakukan pengembangan di kawasan perumahan Serenia Hills, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. 
Perseroan rencananya segera meluncurkan klaster baru Quantum yang merupakan produk hunian 
terbaru di kawasan perumahan yang dikembangkan sejak tahun 2011 ini.  
 
Klaster Quantum berlokasi di area pengembangan Serenia Hills tahap II. Menempati lahan seluas 1,8 
hektar, klaster baru ini menawarkan sebanyak 60 unit rumah dengan konsep desain yang lebih 
modern dan mengutamakan kemudahan, kenyamanan, serta keamanan bagi penghuninya.   
 
Pimpinan Proyek Serenia Hills Permadi Indra Yoga mengatakan semenjak peluncuran pada 2011, 
Serenia Hills  menjadi salah satu kawasan perumahan favorif di Jakarta Selatan. Mengadopsi konsep  
hunian tropikal dengan lingkungan yang asri dan alami, Serenia Hills hadir sebagai ‘city oase’ bagi 
masyarakat perkotaan.  
 
“Kebutuhan dan gaya hidup masyarakat urban berubah dengan cepat. Masyarakat membutuhkan 
kawasan hunian dan ruang hidup yang praktis, alami, dan terintegrasi dengan perkembangan 
teknologi. Faktor-faktor ini menjadi salah satu fokus utama kami untuk mengembangkan klaster 
Quantum,” kata Permadi Indra Yoga. 
 
Klaster Quantum menawarkan dua tipe pilihan rumah yaitu Quartz dan Ruby. Tipe Quartz memiliki 
ukuran lahan 112 meter persegi (7x16 m2) dan luas bangunan unit mencapai 210 meter persegi. Tipe 
Ruby memiliki ukuran lebih luas, mencapai 136 meter persegi (8,5x16 m2) dan luas bangunan unit 250 
meter persegi.  Unit-unit rumah di klaster Quantum dipasarkan dengan harga mulai Rp3,2 miliar per 
unitnya.  
 
Unit-unit rumah di klaster Quantum memiliki desain rancang tiga lantai. Lantai pertama difungsikan 
sebagai area servis dan garasi. Ruang-ruang utama seperti ruang keluarga, area makan, pantry serta 
kamar-kamar tidur berada di lantai dua dan tiga.   
 
“Kami optimis produk baru di klaster Quantum akan cepat diserap pasar.  Selain lokasinya strategis 
dan berada di lingkungan kawasan yang sudah terbentuk, unit rumah di Quantum menawarkan 
desain yang kompak dengan pembagian fungsi ruang yang efiesien, sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat perkotaan,” ujarnya lebih lanjut.  
 
Selain menawarkan keunggulan lokasi dan konsep, klaster Quantum juga memiliki nilai lebih dari sisi 
penggunaan teknologi.  Unit-unit rumah di klaster ini dilengkapi dengan sistem solusi teknologi terkini 
untuk pengaturan perangkat elektronik rumah tangga, sistem keamanan, dan sistem pengelolaan 
daya listrik. Para penghuni dapat melakukan pengawasan dan pengaturan perangkat elektronik yang 
ada di rumah melalui piranti ponsel cerdas maupun jenis gawai lainnya yang terhubung dengan 
internet. 
 
Menurut Permadi Indra Yoga penggunaan sistem solusi teknologi ini bertujuan memberikan 
kemudahan dan kenyamanan bagi para penghuni klaster Quantum. Perseroan akan menjalin 
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kerjasama dengan salah satu perusahaan elektronik multinasional yang akan memasok sistem dan 
perangkat teknologinya.  
 
Kawasan Hunian Favorit 
Serenia Hills merupakan salah satu proyek perumahan utama perseroan. Menempati luas lahan 
sekitar 26 hektar, perseroan telah mengembangkan sebanyak 477 unit rumah yang terbagi menjadi 
dua tahap pengembangan.   
 
Pengembangan tahap I meliputi lahan seluas 10 hektar dan tahap II meliputi area lahan seluas 16 
hektar.  Selain klaster Quantum, perseroan sebelumnya telah sukses memasarkan unit-unit rumah di 
klaster Signature, Regent, Titan, Ultimate, dan Venture.  
 
Sejak diluncurkan tahun  2011, Serenia Hills mendapat sambutan sangat baik dari masyarakat. Total 
unit yang sudah terjual mencapai 90% dengan peningkatan nilai investasi yang signifikan.  Harga unit 
terkecil di Serenia Hills pada saat diluncurkan hanya berkisar Rp1,7 miliar. Saat ini harga unit-unit 
tersebut rata-rata telah mencapai Rp4,5 miliar di pasar sekunder.  
 
Pengembangan kawasan perumahan ini mendapat sejumlah pengakuan di tingkat nasional maupun 
internasional. Pengakuan tersebut antara lain meraih penghargaan Best Housing Development 
Indonesia dalam ajang South East Asia Property Awards 2016, Best Housing Development dalam 
Indonesia Property Awards 2016, dan sejumlah penghargaan lainnya.*** 
 
 

- Selesai – 
 
Tentang Intiland 
Intiland adalah pengembang properti terkemuka di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 40 tahun. 
Mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sejak 1991, Intiland dikenal sebagai inovator dan 
penggagas tren di industri properti Indonesia. Dalam beberapa tahun, Intiland mengembangkan 
banyak gedung yang menjadi ikon nasional, melalui Intiland Tower dua gedung kebanggaan di Jakarta 
dan Surabaya yang dirancang oleh Paul Rudolph dan The Regatta, kondominium tepi pantai yang 
mewah di Pluit, Jakarta Utara yang dirancang oleh Tom Wright (perancang Burj Al Arab). 
Pengembangan kawasan pemukiman utama di Surabaya, Graha Famili telah menjadi salah satu 
kawasan perumahan paling prestisius. Saat ini, Intiland memiliki portofolio produk properti beragam, 
termasuk kawasan pemukiman, gedung perkantoran, apartemen, pengelolaan gedung, kawasan 
industri, serta pengelolaan sarana olah raga dan golf. Selain sukses membangun sejumlah proyek 
prestisius, Intiland juga pro-aktif dalam upaya pengembangan industri dan komitmen sosial. 
Perseroan saat ini merupakan salah satu corporate founder dari Green Building Council Indonesia dan 
Jakarta Old Town Revitalization Corporation, serta menjalankan program Intiland Teduh untuk 
membantu masyarakat berpendapatan rendah memiliki hunian yang layak. Intiland telah menjadi 
pengembang properti dengan konsep gaya hidup yang terkemuka. 
 
 
Untuk informasi lebih, lanjut silakan hubungi: 
 
PT Intiland Development Tbk  
Theresia Rustandi                                                                        
Corporate Secretary                                                                    
T +62 21 570 1912                                                                             
F +62 21 570 0015                                                                              
E theresia.rustandi@intiland.com                                          

 
Prananda Herdiawan 
Corporate Communications 
T  +62 21 570 1912 ext. 1848 
F  +62 21 570 0015 
E  prananda.herdiawan@intiland.com 
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