BATIQA HOTELS HADIR DI SURABAYA

Surabaya (8 Agustus, 2018) – PT BATIQA Hotel Manajemen, salah satu operator hotel yang tengah
berkembang di Indonesia, mengumumkan pembukaan unit hotel ketujuh nya yaitu BATIQA Hotel Darmo
- Surabaya yang kepemilikannya dimiliki oleh PT Sumbawa Raya Cipta, salah satu anak perusahaan dari
PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA) yang berpengalaman lebih dari 40 tahun di industri jasa konstruksi.
Adapun PT BATIQA Hotel Manajemen, PT Sumbawa Raya Cipta, dan PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA)
berada dalam naungan PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA).
BATIQA Hotel Darmo - Surabaya menawarkan fasilitas dan layanan bintang 3. Hotel yang terletak di
Jalan Darmokali No. 60, Surabaya ini terdiri dari 16 lantai dan memiliki 87 kamar yang terbagi atas 84
kamar superior, 2 kamar suite, dan 1 family room. Selama masa opening, BATIQA Hotel Darmo Surabaya ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 420.000 / malam.
“BATIQA Hotels secara konsisten mendirikan unit terbarunya di kawasan pusat bisnis. Hal yang sama
diterapkan pula pada BATIQA Hotel Darmo - Surabaya dimana hotel terletak di kawasan yang strategis
dan dekat dengan pusat perkantoran, perbelanjaan, dan hiburan. Taman Bungkul dan Kebun Binatang
Surabaya bahkan dapat dijangkau dengan berjalan kaki,” ujar Reza Bram Adiguna, General Manager
BATIQA Hotel Darmo - Surabaya di dalam acara grand opening tersebut.
Pelaku perjalanan bisnis maupun wisatawan yang mengunjungi BATIQA Hotel Darmo - Surabaya akan
disuguhkan sejumlah fasilitas yang mengusung kenyamanan sekaligus menunjang produktivitas. Salah
satunya diwujudkan melalui kehadiran Rooftop Darmo Steakhouse, sebuah bar & lounge yang berada di
lantai 15 dan 16. Tempat ini dapat menjadi alternatif untuk menghabiskan waktu bersama orang
terdekat Anda.
Fasilitas bar semi outdoor akan menyambut pengunjung dengan berbagai pilihan menu makanan dan
minuman yang disajikan oleh mixologist berpengalaman. Pengunjung juga akan disuguhkan keindahan
pemandangan kota Surabaya secara 360 derajat dalam balutan suasana fine dining yang berkelas.

“BATIQA Hotels memiliki komitmen untuk mengangkat budaya lokal di setiap unitnya. Hal ini dapat
ditemukan pada semua properti di bawah naungan brand BATIQA Hotels. Pada BATIQA Hotel Darmo -

Surabaya, unsur lokalitas daerah dapat dilihat melalui corak seragam karyawan, desain interior
bangunan, juga ragam variasi makanan di restoran,” tambah Reza Bram Adiguna.

BATIQA Hotel Darmo - Surabaya hanya berjarak 25 menit dari Bandara Internasional Juanda, 10
menit dari Stasiun Gubeng, 10 menit dari kawasan pusat kota, dan 10 menit dari pusat pariwisata.
Dilengkapi dengan 5 modular meeting room yang bisa memuat hingga 100 orang, gym, layanan kamar
24 jam, serta shuttle.

Bersama-sama Membersihkan Kebun Binatang Surabaya
Perayaan grand opening BATIQA Hotel Darmo – Surabaya ditandai pula oleh kegiatan corporate social
responsibility yang dilakukan di Kebun Binatang Surabaya (KBS). BATIQA Hotels mengajak 100 peserta
yang berasal dari direksi hingga staff, rekan-rekan media, dan pihak KBS untuk bersama-sama
membersihkan kebun binatang seluas 15 hektar tersebut.
Melalui acara yang mengusung tema ‘Heal the World Make It Better Place with BATIQA Hotel Darmo Surabaya’ ini, BATIQA Hotels mengajak peserta untuk menciptakan lingkungan yang layak huni dan
mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Agenda sosial ini dibuka dengan penanaman pohon cemara kipas dan pucuk merah yang dilakukan oleh
Direktur PT BATIQA Hotel Manajemen Bapak Amir Michael Tjahaja dan Kapolsek Wonokromo Bapak I
Gede Suartika. Sebanyak 100 tanaman lainnya juga diberikan oleh pihak BATIQA Hotels kepada pihak
KBS guna menghijaukan taman-taman di KBS.

Tampilan Website Yang Lebih Baru
Di sela-sela agenda grand opening BATIQA Hotel Darmo – Surabaya disampaikan pula informasi terkait
rencana peluncuran tampilan website BATIQA Hotels terbaru yang direncanakan akan diluncurkan pada
bulan Agustus 2018. Website dengan tampilan baru ini nantinya menawarkan desain yang lebih elegan,
informatif, serta kemudahan bagi pengunjungnya. Alamat website resmi BATIQA Hotels dapat diakses di
alamat www.batiqa.com.
“Website resmi BATIQA Hotels telah diakses oleh banyak pengunjung, baik pengunjung yang melakukan
aktivitas pemesanan kamar maupun membaca artikel yang rutin kami perbarui setiap waktu. Jumlah
pengunjung website tahun ini naik 50% dibandingkan dengan tahun lalu,” ujar Posma Hutauruk, Head of
Sales PT BATIQA Hotel Manajemen.
Dijelaskan bahwa rencana pembaruan ini merupakan upaya manajemen untuk menawarkan
kenyamanan bagi pengunjung website BATIQA Hotels. Selain dapat diakses melalui desktop browser,
website resmi BATIQA Hotels yang baru nanti akan muncul dengan tampilan yang mobile friendly demi
memfasilitasi kenyamanan berselancar para pengguna mobile phone.
“Berdasarkan data yang kami miliki, pengunjung website kami lebih banyak berasal dari pengguna
mobile phone, disusul di belakangnya adalah pengguna desktop browser, serta tab. Diharapkan dengan
pembaruan yang dilakukan kami bisa mendapatkan peningkatan kunjungan website yang signifikan,
terutama dari pengguna mobile phone,” tambah Posma.
Pembaruan yang juga akan diterapkan pada website terbaru BATIQA Hotels adalah penambahan menu
Insider’s Guide yang memberikan informasi seputar destinasi pariwisata di Indonesia. “Sesuai dengan
namanya, menu ini diharapkan bisa menjadi andalan pengunjung website kami kala mengeksplor
keindahan alam Indonesia. Pengunjung juga dipersilakan untuk membagikan artikel yang telah
dibacanya ke berbagai media sosial mereka, agar lebih banyak lagi orang yang merasakan manfaat dari
kehadiran website kami,” ujar Posma lebih lanjut.

Tentang PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA)
Berawal dari PT Multi Investments Limited yang didirikan pada tanggal 15 Juni 1971, SSIA
bertransformasi menjadi PT Surya Semesta Internusa pada tahun 1995. Kegiatan utama SSIA adalah
bergerak dalam bidang jasa konstruksi, pengembang kawasan industri, properti komersial, jasa
konstruksi dan perhotelan.
Diversifikasi portofolio Perseroan meliputi Suryacipta City of Industry, Graha Surya Internusa (dalam
kondisi tidak beroperasi dan akan dibangun kembali menjadi SSI Tower), hotel Gran Melia Jakarta, Melia
Bali Villas & Spa Resort, Banyan Tree Ungasan Resort, Bali dan BATIQA Hotels.
Selama lebih dari 40 tahun mengembangkan bisnis properti, SSIA telah memiliki brand recognition dan
menempatkan SSIA sebagai salah satu dari jajaran perusahaan pengembang terkemuka di Indonesia.
Menyempurnakan langkahnya sebagai perusahaan terkemuka, SSIA mencatatkan sahamnya di Bursa
Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) dan menjadi perusahaan publik pada 27 Maret 1997. Untuk
keterangan lebih lanjut, silahkan mengunjungi www.suryainternusa.com.

Tentang PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA)
PT Nusa Raya Cipta Tbk, dikenal sebagai “NRCA”, adalah salah satu kontraktor terkemuka di Indonesia
yang didirikan pada tanggal 17 September 1975, sebagai kelanjutan dari PT Roadbuilders Nasional &
Construction Co. yang sebelumnya didirikan oleh Ir. Benjamin Arman Suriadjaya dan Ir. Marseno
Wirjosaputro pada tanggal 25 November 1968.
Sejak tahun 1992, kantor pusat PT Nusa Raya Cipta Tbk berlokasi di Gedung Graha Cipta , Jl. D.I.
Panjaitan No 40, Jakarta Timur. Perseroan juga memiliki beberapa kantor cabang yang tersebar di
Indonesia, yaitu Medan, Semarang, Surabaya, dan Denpasar. Perseroan bertransformasi menjadi
perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya pada tanggal 27 Juni 2013 di Bursa Efek Indonesia
dengan kode saham “NRCA”.
Dengan pengalaman panjang lebih dari 40 tahun dalam usaha jasa konstruksi, Perseroan telah dipercaya
untuk menyelesaikan proyek-proyek di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk pembangunan hotel
dan resort, gedung perkantoran, apartemen, rumah sakit, mal, pusat perbelanjaan, dan pabrik.

Selain memiliki keunggulan dalam pembangunan high rise building, Perseroan juga memiliki kompetensi
mendalam dalam bidang pembangunan infrastruktur. Hal ini terbukti dari kepercayaan yang diperoleh
Perseroan dalam pembangunan proyek infrastruktur jalan tol Cikopo – Palimanan sepanjang 116 km
pada tahun 2012-2015.
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan mengunjungi www.nusarayacipta.com.

Tentang PT BATIQA Hotel Manajemen
BATIQA Hotels merupakan jaringan hotel bintang tiga di Indonesia, dengan visi yang sangat tegas yaitu
untuk menjadi perusahaan jaringan manajemen perhotelan terbesar, terpercaya, dan yang diakui seAsia Tenggara. PT BATIQA Hotel Manajemen berkeinginan untuk menciptakan nilai yang tinggi untuk
seluruh stakeholders dengan cara menciptakan pelayanan yang sangat baik yang didasari oleh keunikan
pelayanan khas Indonesia yang berkesinambungan dan disertai dengan standar profesionalitas yang
tertinggi. Berbasis dengan brand BATIQA yang diilhami oleh “batik” yang menjadi salah satu ikon
kebanggaan Indonesia, BATIQA Hotels akan selalu memadukan antara kebudayaan Indonesia yang luhur
dan unsur modernisasi, BATIQA Hotels memiliki tujuan bisnis untuk selalu menjadi yang terdepan.

Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Anisa Nurfitria, Corporate Marketing Communication (Head Office Jakarta)
P. 081222603200
E: anisa.nurfitria@batiqa.com

