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SIARAN PERS

PT Summarecon Agung Tbk.

Untuk Segera Disiarkan

Summarecon Meresmikan Hotel Bintang 5 Pertama 

MÃ¶venpick Resort & Spa, Jimbaran Bali

PT Summarecon Agung Tbk.,meresmikan pembukaan MÃ¶venpick Resort & Spa Jimbaran Bali yang berlangsung pada hari Kamis, 

12 Januari 2017. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti yang dilakukan oleh Soetjipto Nagaria selaku Chairman 

Summarecon Group dan Cokorda Raka Darmaan, SH., Msi selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. 

MÃ¶venpick Resort & Spa Jimbaran Bali menjadi hotel bintang 5 pertama bagi Summarecon, sekaligus menjadi hotel ke 4 yang masuk 

dalam portfolio usaha bisnis perhotelan yang dimiliki oleh Summarecon.

Soegianto Nagaria selaku Director of PT Summarecon Agung Tbk.,  mengatakan â€œSummarecon menggandeng MÃ¶venpick, salah 

satu operator hotel terbaik dari Swiss yang telah berpengalaman mengelola hotel lebih dari 44 tahun, dan tersebar di lebih dari 25 negara 

di seluruh belahan dunia.  Adalah sebuah kebanggan bagi kami bahwa Movenpick memilih Samasta Lifestyle Village sebagai lokasi chain 

hotel yang pertama di Indonesia.â€•

MÃ¶venpick Resort & Spa Jimbaran Bali terletak di dalam area Samasta Lifestyle Village, yaitu sebuah destinasi wisata seluas 3,5 hektar 

yang diisi dengan berbagai fasilitas yang saling terintegrasi diantaranya fasilitas retail dan juga penginapan. Samasta Lifestyle Village 

dikelola oleh PT Permata Jimbaran Agung, salah satu unit usaha dari PT Summarecon Agung  Tbk., yang telah berpengalaman dalam 

mengelola bisnis retail, khususnya pusat perbelanjaan, yaitu Summarecon Mal Kelapa Gading, Summarecon Mal Serpong dan 

Summarecon Mal Bekasi.  Pengalaman selama lebih dari 30 tahun dalam mengelola bisnis retail ini diharapkan menjadi bekal kesuksesan 

dalam mengelola Samasta lifestyle Village yang juga secara langsung akan mendukung bisnis dari hotel MÃ¶venpick Resort & Spa 

Jimbaran Bali. 

Adrianto P. Adhi selaku President Director of PT Summarecon Agung Tbk.,  menjelaskan  â€œMÃ¶venpick Resort & Spa Jimbaran 

Bali memiliki nilai investasi sebesar Rp 550 Miliar, sedangkan Samasta Lifestyle Village sebesar Rp 50 Miliar. Diharapkan kehadiran 

MÃ¶venpick akan mampu memperkuat recurring income perusahaan khususnya dari unit bisnis perhotelanâ€• 

MÃ¶venpick Resort & Spa Jimbaran Bali memiliki 297 kamar dan suites nyaman dilengkapi dengan furniture berselera tinggi, semuanya 

memiliki balkon tersendiri, WiFi gratis dan sentuhan seni, warna dan gaya Bali yang tercermin pada kain dan materi yang di pakai di 



dalam desainnya.  Fitur penting yang terdapat pada resor ini adalah kolam renang yang menampilkan gaya ala di pantai dan kolam renang 

mini-olympic, dalam area seluas total 2.500 meter persegi. Melengkapi fasilitas resort, Movenpick juga dilengkapi dengan Klub bermain 

anak-anak Meera (Laut) hingga fasilitas kebugaran 24 jam dan Spa (yang akan dibuka Maret 2017). Aneka pilihan hidangan bersantap 

siap menggugah selera berbagai cita rasa, termasuk restoran Anarasa dengan tempat memasak yang dapat disaksikan pengunjung, 

menawarkan aneka masakan internasional melalui menu a la carte; terdapat pula Above Eleven Bali (segera dibuka Februari 2017 

mendatang), serta Katha Lobby Lounge & Library dan Movenpick CafÃ©. Untuk bersantap dengan suasana yang lebih santai, JeJaLa, the 

Pool Deck menyajikan variasi cemilan di sekitar kolam renang yang dapat dinikmati pada 213 kursi berjemur dan delapan kabana pribadi 

yang terdapat dalam resor tersebut.    

Untuk merayakan pembukaannya, MÃ¶venpick Resort & Spa Jimbaran Bali telah meluncurkan Penawaran Pembukaan Istimewa untuk 

menginap di kamar yang elegan hingga 25 Juni 2017 untuk pemesanan kamar yang dilakukan melalui situs resmi hanya IDR1,880,000++ 

per malam untuk dua orang termasuk sarapan setiap hari dan kredit untuk makanan dan minuman senilai IDR 200,000 per kamar untuk 

memulai pengalaman bersantap di resor tersebut. 

Berlokasi di Jalan Wanagiri 1, Jimbaran Bali, hotel ini akan terintegrasi dengan Samasta Lifestyle Villlage, sebuah destinasi wisata 

â€œThe New Hub of Jimbaranâ€• yang nantinya akan diisi sebanyak 28 tenant kuliner dan gaya hidup. Keunikan dari Samasta adalah 

konsep open air dalam balutan nuansa tropis khas Bali. Samasta sendiri telah diresmikan pada 28 September 2016 lalu dan mendapatkan 

sambutan yang cukup baik dari para wisatawan.

Tentang PT Summarecon Agung Tbk

PT Summarecon Agung Tbk.? (â€œSummareconâ€•) didirikan pada tahun 1975 oleh Bapak Ir. Soetjipto Nagaria dan rekan-rekannya 

untuk membangun dan mengembangkan real estat. Dimulai dengan membangun 10 hektar lahan di kawasan Kelapa Gading, para pendiri 

Perusahaan berhasil mengubah kawasan tersebut menjadi salah satu daerah hunian dan bisnis paling bergengsi di Jakarta. 

Dan seiring dengan berjalannya waktu, Summarecon berhasil membangun reputasi sebagai salah satu pengembang properti terkemuka 

di Indonesia, khususnya dalam pengembangan kota terpadu atau lebih dikenal dengan â€˜townshipâ€™. Summarecon membangun kota 

terpadu yang mengintegrasikan pengembangan perumahan dengan komersial, yang didukung oleh fasilitas yang beragam dan lengkap 

bagi para penghuninya. 

Summarecon telah mengembangkan kemampuan disegala bidang real estat: meliputi pengembangan, arsitek, teknik, manajemen proyek 

dan konstruksi, perencanaan tata kota, infrastruktur, teknik desain yang berkelanjutan, manajemen kota terpadu, dan manajemen 

properti ke dalam pengembangan kota terpadu kami.

Kombinasi dari pengetahuan, ketrampilan, karyawan yang berdidikasi dan komitmen kepada pelanggan serta pemasok, Summarecon 

dikenal atas keandalannya, keahliannya dan kemampuannya dalam melaksanakan dan menyelesaikan proyek pengembangan properti di 

wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Hingga saat ini Summarecon telah berhasil mengembangkan wilayah Kelapa Gading, Serpong, Bekasi, Bandung dan Karawang. 

Bali, 12 Januari 2017
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