
Pengusaha Property di Indonesia 
Usaha property terdapat beberapa jenisnya, mengingat produk property sendiri terbagi dalam 

beberapa jenis. Produk usaha property yang terbanyak kita temui ialah rumah atau perumahan serta 

tempat tinggal lain seperti apartment, rumah susun, villa, kost, serta asrama mahasiswa. Tidak hanya 

tempat tinggal, produk usaha property yang lain yang tidak kalah jumlahnya ialah bangunan komersil 

atau tempat usaha, mencakup ruko, pusat belanja, hotel, gedung perkantoran, serta rumah sakit. 

Usaha property di bagian tempat tinggal serta bangunan komersil terbanyak dijalani sekarang sebab 

tempat tinggal ialah keperluan penting manusia serta bangunan komersil banyak diperlukan jadi 

tempat usaha. 

Salah satu pengusaha property terbnama hadir di Agung Podomoro. Agung Podomoro merupakan 

perusahaan pengembang properti terbesar di indonesia. Perusahaan pengembang PT Agung 

Podomoro Land Tbk menjadi The Most Popular Property Developer di ajang Real Estate Awards 2019 

yang diselenggarakan oleh Real Estate Indonesia di Empirica, Jakarta. Dengan anugerah tersebut, 

tentunya menambah reputasi Agung Podomoro Land sebagai pengembang yang kredibel. Podomoro 

Park Bandung, Podomoro Deli Medan, Grand Madison, dan Proyek Podomoro Golf View Cimanggis. 

Bisnis properti di bidang hunian dalam bangunan komersil paling banyak dilakoni saat ini, karena 

hunian adalah kebutuhan utama setiap manusia sebagai tempat tinggal yang layak, bahkan 

bangunan komersil banyak dibutuhkan sebagai tempat usaha. Disisi lain properti yang menjadi 

luncutan modern yaitu apartemen paling banyak beroperasi di indonesia. Hal ini karena tersedianya 

SDM yang mumpuni dalam pengembang properti. 

Melihat prospek masa depan untuk investasi property, baiknya kita harus bisa memaksimalkan 

layanan bangun rumah murah type modern. Hal ini tentu saja masih harus perlu bekerja lebih keras 

lagi agar memperoleh output dan outcome yang lebih memadai dalam rangka meningkatkan 

keinginan. Setiap orang pastinya ingin mempunyai hunian yang layak, bagus, dan memadai. Tidak 

ada satupun manusia yang ingin hidup atau tinggal dalam suatu hunian yang kumuh, oleh karena 

kami salah satu agenc property terbaik di jakarta, yaitu Agung Podomoro ingin membantu anda 

semua dalam mempunyai hunian berkelas yang layak. Bukan tidak pasti bila anda ingin mempunyai 

hunian property baik itu perumahan maupun apartemen di masa depan. Bersama kami Agung 

Podomoro menciptakan suatu lahan yang bagus dan sesuai impian. Sudah pasti anda ingin 

menciptakan hal tersebut. 
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https://www.agungpodomoro.com/group

