
 

UNTUK DISIARKAN SEGERA 

 
 

One Residence Serah Terimakan Unit Lebih Cepat  
 

Pada awal penawaran unit apartemen ekskusif One Residence di tahun 2017, developer PT 
Retzan Indonusa menjanjikan serah terima unit kepada pembeli di bulan Desember 2019. 

Kini, janji itu akan dipenuhi 1 bulan lebih cepat.  
 

18 November 2019, PT Retzan Indonusa yang merupakan anak perusahaan PT Indonesian 
Paradise Property Tbk akan melakukan serah terima kepada para pembeli unit apartemen 
eksklusif One Residence di Batam. Sebagai komitmen untuk menghadirkan apartemen ber-
tagline Living at the Edge of Luxury ini, One Residence berhasil memenuhi janjinya untuk 
melakukan serah terima unit apartemen kepada pembeli di tahun 2019.  
 
Anthony Prabowo Susilo, CEO PT Indonesian Paradise Property Tbk, “Serah terima unit 
apartemen One Residence adalah salah satu milestone terpenting perusahaan di tahun 2019 
ini. Hal ini menunjukkan keseriusan kami sebagai developer terpercaya di Indonesia yang 
mampu memenuhi janjinya. Kami menantikan kehadiran para pembeli unit untuk dapat 
menempati hunian baru mereka di One Residence Batam dan merasakan nyamannya tinggal 
di tengah kota yang dekat dengan pusat perbelanjaan, pusat pemerintahan dan pusat bisnis.” 
 
Apartemen premium yang terletak di lokasi sangat strategis, yaitu Kota Batam Center dan 
bersebelahan dengan Terminal Ferry Batam Center ini akan dikelola oleh operator ternama 
Jones Lang Lasalle. Untuk desain, apartemen berkonsep private residence ini didesain oleh 2 
arsitek ternama yaitu: Envirotec dari Singapura dan Sonny Sutanto Architects dari Indonesia. 
Unit yang ditawarkan terdiri dari: 2 Bedroom dengan luas 45 m2; 2 Bedroom Corner dengan 
luas 46,5m2; dan 3 Bedroom dengan luas 70m2.  
 
Reagan Halim, Chief Project Marketing PT Indonesian Paradise Property Tbk, “97% unit One 
Residence sudah laku terjual, untuk mendorong penjualan hingga 100% kami menawarkan 
produk unit terbaru, yaitu Penthouse 2 unit tipe 3 Bedroom dan 1 maid room.” 
 
Untuk memanjakan para penghuninya, One Residence Batam menyediakan fasilitas internal 
yang sangat lengkap, di antaranya: La Foret Entrance, The Promenade, Infinite Seaview 
Swimming Pool, Kids Pool, Fitness Center, Viewing Deck, dan Sky Garden Lounge. Selain itu, 
akan segera hadir café kitchen & lounge bernama Olive & co di ground floor One Residence. 
Ini merupakan café & lounge pertama di Batam yang berada di pinggir laut 
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Tentang PT Indonesian Paradise Property Tbk 
PT Indonesian Paradise Property Tbk adalah perusahaan yang mengembangkan dan 
mengoperasikan iconic lifestyle properties di kota-kota besar di Indonesia. PT Indonesian 
Paradise Property Tbk beserta anak-anak perusahaannya disebut juga sebagai The Paradise 
Group. Portofolio bisnis The Paradise Grup sebagian besar terdiri dari hotel, shopping centers, 
dan apartemen. Portofolio shopping centers terdiri dari mall-mall kelas atas dengan 
konsep gaya hidup modern yang berada di Jakarta, Bandung, dan Bali. Sedangkan 
portofolio hotel yang dimiliki The Paradise Group terdiri dari hotel bisnis bintang-2 
hingga hotel mewah bintang-5 yang tersebar di Jakarta, Bali, Batam, dan Yogyakarta.  
 
Projek The Paradise Group yang sedang berjalan saat ini adalah pembangunan Sahid Kuta 
Lifestyle Resort 2 di Bali, Kondominium 31 Sudirman Suites dan hotel Hyatt Place di Makassar. 
Selain itu The Paradise Group akan memperluas bisnisnya di tiga kota di Indonesia yang belum 
pernah dimasuki sebelumnya, yaitu Bogor, Balikpapan & Semarang. Untuk mengenal 
Perusahaan lebih jauh lagi, silahkan kunjungi situs www.theparadise-group.com atau follow 
@indonesian_paradise_property di Instagram dan @inppgroup di facebook. 
 
 
Untuk keperluan media bisa menghubungi : 
Sri Satiti Puspasari 
Public Relations Assistant 
Mobile: 081808752350 
E-mail: puspasari@theparadise-group.com 
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