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Cikarang – Sudah hampir setahun Pandemi Covid-19 melanda Indonesia sejak di umumkan 

pertama kali pada maret 2020. Berbagai strategi dilakukan pemerintah untuk mencegah 

penyebaran covid-19, salah satunya adalah penerapan sosial berskala besar atau yang saat ini 

diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. 

Pembatasan ini membuat gaya hidup masyarakat perlahan mulai berubah, yang awalnya 

melakukan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka di sekolah, sekarang diubah menjadi 

secara daring dirumah masing-masing. Aktivitas masyarakat banyak dilakukan secara virtual 

di rumah seperti meeting, kuliah, kegiatan belajar, hingga entertainment.  

Di tengah situasi yang saat ini belum pasti, masyarakat harus cerdas dalam mencari peluang 

ditengah pandemi, seperti memilih rumah untuk investasi. Saat ini pemerintah sedang fokus 

dalam pembangunan di Koridor Timur Jakarta, kawasan dengan pertumbuhan yang cukup 

pesat dalam satu dekade terakhir. Ditambah dukungan infrastruktur yang sangat memadai.  

“Salah satu daerah yang mendukung lifestyle baru masyarakat saat ini adalah Koridor Timur 

Jakarta, dimana seluruh infrastruktur hebat sedang dikerahkan di Kawasan ini. Cikarang yang 

merupakan salah satu daerah di Koridor Timur Jakarta adalah daerah dengan perkembangan 

yang sangat baik dimana pertumbuhan penduduk di daerah ini sangat pesat dengan berbagai 

industri yang mendukung sumber ekonomi di daerah ini” kata Bapak Lucky Harry Korah, 

staff ahli PUPR dalam webinar property talkshow bertajuk Pentingnya Investasi Rumah di 

Koridor Timur Jakarta Saat Pandemi, Rabu (17/2). 

Kemajuan di Koridor Timur Jakarta ini di dukung oleh komitmen Pemerintah yang 

ditunjukkan oleh beberapa proyek infrastruktur seperti LRT (Light Rapid Transit) Jabodebek, 



Kereta Api Berkecepatan Tinggi Jakarta – Bandung, pelabuhan Laut Dalam Patimban hingga 

bandara Kertajati telah beroperasi sejak 2018. 

Dalam Property Talkshow yang diselenggarakan oleh Lippo Cikarang juga menghadirkan 

Stella Natalia, seorang influencer dan entrepreneur yang membahas tentang jenis rumah yang 

cocok untuk mendukung lifestyle masyakarat pada masa pandemi. Pada saat pandemi hampir 

90% kegiatan dilakukan dirumah, untuk itu masyarakat perlu memilih rumah yang nyaman, 

mendukung connectivity, dan penuh dengan fasilitas pendukung disekitarnya. 

“Jenis rumah yang cocok untuk masa pandemi saat ini adalah yang nyaman digunakan untuk 

bekerja, sirkulasi udara yang bagus, open space sehingga terlihat lebih lega, dekat dengan 

fasilitas pendukung seperti area komersial, taman, sekolah hingga rumah ibadah serta akses 

yang mudah dijangkau sehingga memiliki nilai investasi yang bagus kedepannya.”ungkap 

Stella Natalia yang saat ini tinggal di wilayah Lippo Cikarang. 

Stella juga menambahkan banyak rumah saat ini dibangun hanya untuk dijualkan saja tanpa 

dilihat aspek-aspek yang pendukung gaya hidup saat ini. Di era pandemi seperti ini setiap 

orang yang ingin membeli rumah harus memperhatikan seluruha spek yang bisa mendukung 

kehidupannya. 

Investasi rumah di tengah pandemi seperti ini merupakan sebuah kesempatan yang baik buat 

mereka yang peka dalam berinvestasi. Tetapi dalam memilih rumah yang cocok dalam masa 

pandemi harus mendukung perubahan gaya hidup seperti saat ini.  
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This press release has been prepared by PT Lippo Cikarang Tbk (“LPCK”) and is circulated for the 

purpose of general information only. All opinions and estimations included in this release constitute 

our judgment as of this date and are subject to change without prior notice. LPCK disclaims any 

responsibility or liability whatsoever arising which may be brought against or suffered by any person 

mailto:public.relations@lippo-cikarang.com
http://www.lippo-cikarang.com/


as a result of reliance upon the whole or any part of the contents of this press release and neither 

LPCK nor any of its affiliated companies and their respective employees and agents accepts liability 

for any errors, omissions, negligent or otherwise, in this press release and any inaccuracy herein or 

omission here from which might otherwise arise.  

Forward-Looking Statements  

Certain statements in this release are or may be forward- looking statements. These statements 

typically contain words such as "will", "expects" and "anticipates" and words of similar import. By 

their nature, forward looking statements involve a number of risks and uncertainties that could cause 

actual events or results to differ materially from those described in this release. 
 

 

 

 


