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editorial

New East

WORK HARD IN SILENCE, let your succes be you noise - Frank Ocean. Salam hangat dan
salam sejahtera para pembaca sekalian. Kita bertemu kembali pada edisi terbaru majalah
Modern Living yang hadir di akhir paruh pertama tahun 2018 ini. Sebelumnya, perkenankan
kami mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 H” kepada seluruh umat muslim
dimana pun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa tetap melimpahkan rahmat dan
lindungan-Nya kepada kita semua.
Pembaca sekalian, meski secara umum pertumbuhan atas sektor properti sepanjang paruh
pertama tahun 2018 masih belum juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun
Perseroan berhasil mencatat kinerja memuaskan, bahkan melampaui target yang ditetapkan
dengan membukukan marketing sales atau pra penjualan senilai Rp1,9 triliun sepanjang
kuartal I-2018. Capaian tersebut setara dengan 54,2% dari total target yang dipatok Perseroan
tahun ini, yaitu Rp3,5 triliun. Dimana, sekitar 90% lebih dari marketing sales tersebut masih
berasal dari sektor residensial.
Adapun, untuk paruh kedua di tahun 2018, Perseroan masih akan fokus pada
pengembangan residensial di Jakarta Garden City (JGC) dengan merilis beberapa proyek
baru, dimana dua diantaranya sudah diluncurkan pada kuartal I 2018 lalu.
Para Pembaca terhormat, pada edisi teranyar ini kami kembali menampilkan berbagai
peristiwa menarik terkait perkembangan yang terjadi di lingkup Modernland Realty Group.
Di rubrik laporan utama, kami mengulas terkait perjalanan 11 tahun kawasan perumahan
Jakarta Garden City (JGC) yang saat ini telah menjelma sebagai kawasan hunian modern skala
kota dengan berbagai fasilitas terlengkap di Jakarta Timur.
Akhir kata, kami berharap beragam informasi yang ditampilkan pada edisi kali ini dapat
terus menginspirasi dan membantu Anda untuk dapat mengenal lebih dekat lagi Modernland
Realty Group. Tak lupa pula, masukan dan saran dari Anda kami harapkan sebagai bentuk
perhatian dan perbaikan bagi kami di edisi-edisi selanjutnya.
Salam
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Sebuah kawasan hunian menjanjikan yang
dirancang dengan mempertimbangkan kualitas
hidup tingkat tinggi bagi para penghuninya.

Jakarta Garden City,
Kota Masa Depan
Berwawasan
Lingkungan

MENAPAKI masa satu dekade bagi sebuah kawasan hunian berskala
kota tentu bukan hal mudah. Terlebih, hunian tersebut berlokasi di
wilayah yang semula belum difavoritkan sebagai kawasan hunian
populer. Begitulah fakta yang dirasakan Jakarta Garden City ketika
awal mula dikembangkan pada 2007 silam.
Jakarta Garden City mulanya dikembangkan di atas lahan seluas
270 hektar oleh PT Mitra Sindo Sukses, perusahaan joint venture,
kolaborasi antara Keppel Land asal Singapura dan PT Modernland
Realty Tbk. yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur. Sebagai kawasan
hunian modern, Jakarta Garden City dirancang dengan mengadopsi
keseimbangan kawasan hijau (green property). Implementasi ini
dapat terlihat dari berbagai hunian, komersial serta fasilitas yang
dikembangkan mengusung keseimbangan kawasan. Dengan kata
lain, Jakarta Garden City merupakan sebuah gaya hidup di lingkungan
mandiri yang tepat sebagai tempat tinggal, bekerja, rekreasi dan
belajar di tengah hijaunya lingkungan.
Pada tahun 2013, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Modernland Realty Tbk. membuat keputusan penting. Dalam
rapat saat itu diputuskan, bahwa pihak Perseroan menyetujui untuk
mengakuisisi 100 persen saham Jakarta Garden City dari Keppel
Land dan menambahkan cadangan lahan seluas 100 hektar di
sebelah utara Jakarta Garden City sehingga mengukuhkan Jakarta
Garden City sebagai kota mandiri terluas di Jakarta Timur saat
ini. Beragam prestasi pun kerap ditorehkan oleh Jakarta Garden
City, salah satunya meraih penghargaan FIABCI Prix d’Excellance
Awards sebagai Perumahan Terbaik Kedua di dunia pada 2010 dan
Perumahan Menengah Terbaik di Indonesia pada 2009 dari Federasi
Real Estate International.

Fasilitas terlengkap di Jakarta Timur
Dalam pengembangannya, Jakarta Garden City dibagi dalam
tiga kawasan besar, yaitu Garden City seluas 134 Ha, River Garden
100 Ha serta Lake Garden seluas 136 Ha. Progress pembangunan di
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Garden City saat ini telah mencapai 80%, terdiri dari 6 cluster yang
sudah selesai dibangun dan sudah dihuni. Beberapa fasilitas yang
telah dikembangkan di kawasan ini, sebut saja AEON Mall Jakarta
Garden City, Sekolah Global Mandiri, Food Garden, Modern Market,
Club House, serta ruko dan rukan. Fasilitas lainnya yang akan segera
dikembangkan diantaranya Mayapada Hospital dan gerai perkakas
asal Swedia bernama IKEA.
Sejak dikembangkan tahun 2007 lalu, dari total lahan seluas 370
Ha yang dimiliki Jakarta Garden City, 120 Ha diantaranya sudah
berhasil dikembangkan dengan jumlah rumah yang sudah dibangun
mencapai lebih dari 2000 unit. Jakarta Garden City kini menjelma
menjadi sebuah kawasan hunian yang nyaman, aman, dan dapat
meningkatkan kualitas hidup para penghuninya.
Jika pengembangan di Kawasan Garden City hampir terserap
sempurna, sebaliknya di kawasan River Garden hingga kini masih
dalam tahap pembangunan. Beberapa cluster yang telah selesai
dibangun adalah Cluster Mississippi, Thames, Yarra dan La Seine.
Sementara satu cluster lainnya bernama Shinano saat ini masih dalam
tahap pembangunan. Adapun, Kawasan Lake Garden saat ini masih
dalam tahap pembentukan danau seluas 15,6 hektar diatas lahan
seluas 25 hektar, yang nantinya akan dijadikan sebagai landmark dari
Jakarta Garden City.
“Perkembangan pesat Jakarta Garden City tak lepas dari
banyaknya keunggulan yang dimiliki sehingga masyarakat sangat
antusias untuk menjadikan Jakarta Garden City sebagai tempat
tinggal maupun berinvestasi,” ujar Sami Miettinen, Direktur Utama
PT Mitra Sindo Sukses. Terlebih, sebutnya, Akses menuju kawasan
Jakarta Garden City kini semakin mudah dengan beroperasinya jalan
tol akses Tanjung Priok yang menghubungkan ruas tol JORR CakungCilincing dengan jalan tol dalam kota. Lokasi Jakarta Garden City
berada di pinggir jalan tol Cakung-Cilincing tidak jauh dari gerbang
tol Cakung Timur. Juga jalan tembus Tipar Cakung yang membuat
perjalanan dari Jakarta Garden City menuju Kelapa Gading dan
sebaliknya dapat ditempuh hanya dalam 20 menit saja.

Penjualan Selalu Sukses
Perkembangan Jakarta Garden City ditandai dengan keberhasilan
ketika dipasarkannya tipe rumah Mezzanine yang berada di dalam
cluster La Seine pada pertengahan 2016 lalu. Ukuran rumah tipe
Mezzanine memiliki lebar 6 meter dipasarkan dengan harga mulai
dari Rp1,3 miliar. Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga
muda yang mampu mengakomodir seluruh kegiatan dengan
maksimal dengan harga terjangkau.
Produk hunian yang diluncurkan selanjutnya adalah bertajuk
cluster Shinano. Cluster seluas 10,8 hektar ini merupakan cluster
kelima yang dikembangkan di kawasan River Garden (100 ha).
Menggenapi empat cluster yang sudah dikembangkan sebelumnya
yakni Mississippi, Yarra, Thames, dan La Seine. Ciri khas cluster
Shinano adalah penerapan ventilasi udara yang baik dengan bukaan
jendela yang optimal, sehingga dapat menghemat penggunaan
listrik. Setiap unit rumah menggunakan gril ventilasi di bawah atap,
sehingga suhu panas di atap dapat tereduksi secara optimal sebelum
sampai ke ruangan di bawahnya. Cluster Shinano dipasarkan dengan
harga mulai Rp1.4 miliar dan tidak butuh waktu lama untuk sold out.
Melanjuti produk cluster Shinano, Jakarta Garden City kembali
meluncurkan produk hunian bernama The Savoy yang merupakan
hunian 2 in 1, yang berfungsi sebagai tempat usaha dan hunian. Berbeda
dengan ruko, lantai atas The Savoy sudah didesain sebagai hunian
yang nyaman dengan 2 atau 3 kamar tidur dan ruangan-ruangan
yang sesuai untuk fungsi hunian. Hal ini merupakan yang pertama
di Jakarta Garden City. Lantai bawah The Savoy diperuntukkan bagi
beragam usaha seperti minimarket, katering, warnet/ game center,
salon, laundry, penjahit, penitipan hewan, klinik, dan apotek. Saat
di-launching awal Mei 2017, hanya perlu waktu dua hari, semua unit
The Savoy berhasil habis terjual (sold out).

Boulevard Jakarta Garden City

Untuk mewujudkan rasio keseimbangan antara produk hunian
dan komersial, Jakarta Garden City memasarkan shop house Cleon
Park sebanyak 38 unit. Shop house Cleon Park berlokasi di area

Progress Cluster La Seine

Taman River Garden

strategis yaitu di main boulevard Jakarta Garden City, yang jaraknya
hanya 300 meter dari AEON Mall dan berada di dalam kawasan mixed
use seluas 1,7 hektar.
Menyusul shop house Cleon Park, produk komersial di Jakarta
Garden City selanjutnya berupa produk komersial luxurious
shophouse dan ritel bernama New East. Shop house berbentuk
bangunan tiga lantai dengan lebar enam, delapan, dan sepuluh meter
yang dibanderol dengan harga mulai Rp4,5 hingga Rp11 miliar ini
berlokasi strategis, karena berada di area main boulevard dan hanya
berjarak 300 meter dari AEON Mall. Diluncurkannya New East yang
mengusung tagline ‘New Heart Of The City’ ini sejalan dengan akan
dijadikannya Jakarta Garden City sebagai pusat gaya hidup (lifestyle
center) baru di Jakarta Timur
Hyronimus Yohanes, GM Sales & Marketing Jakarta Garden City
mengatakan, rancangan dan desain New East berbeda dengan shop
house yang pernah ada. Di tengah area terdapat koridor lebar yang
difungsikan sebagai taman, water feature, walking space. Selain itu
terdapat tiga event space berupa panggung ukuran kecil, sedang, dan
besar yang dapat difungsikan untuk acara hiburan dan acara-acara
lainnya, sangat atraktif dan artistik sehingga terlihat sangat indah
dan instagramable.
VOL. 11 JULI 2018

:5

laporan utama
11 TAHUN JAKARTA GARDEN CITY

Mulai berekspansi ke
Hunian Vertikal
Menapaki tahun 2018, sejumlah strategi telah dipersiapkan
PT Mitra Sindo Sukses selaku pengembang township
Jakarta Garden City agar dapat terus dipercaya pasar.
Salah satu strategi tersebut adalah dengan berekspansi
pada pengembangan bangunan highrise.

New East

SESUAI komitmennya sejak awal, Jakarta Garden City dirancang
dengan mengadopsi kawasan hijau. Implementasi ini dapat terlihat
dari hunian dan komersial yang dikembangkan dengan mengusung
keseimbangan kawasan. Saat ini, untuk harga rumah yang ditawarkan
di Jakarta Garden City mulai dari Rp1,7 miliar untuk tipe terkecil
sampai dengan Rp5 miliar untuk tipe rumah terbesar, dengan
persentase kenaikan harga kurang lebih 10% per tahun.
Direktur Utama PT Mitra Sindo Sukses, Sami Miiettinen,
menuturkan, Jakarta Garden City merupakan kawasan sunrise
property karena merupakan kawasan yang sedang berkembang dan
terus membangun, sehingga menjadi pilihan yang tepat sebagai
sarana investasi potensial di masa depan.
Jakarta Garden City sendiri, sebut Sami Miettinen, semakin
mantap untuk terus mengembangkan kawasannya. Salah satu bukti
keseriusan tersebut adalah dengan mulai menyasar segment hunian
berkonsep highrise project. “Saat ini kita telah mematangkan rencana
untuk membangun proyek apartemen pertama di dalam kawasan
Jakarta Garden City bertajuk Cleon Park Apartment,” ujar Sami
Miettinen. Cleon Park Apartment memiliki banyak keunggulan,
salah satunya memiliki ukuran yang lebih luas dibanding dengan tipe
apartemen sejenis lainnya, sehingga akan memberikan kenyamanan
bagi para penghuninya.
Menurut Sami Miettinen, selain untuk mengoptimalisasi
potensi lahan serta mengimplementasi strategi Perseroan yang
mulai beralih ke segment highrise project, rencana pembangunan
apartemen tersebut untuk mengakomodir permintaan masyarakat
yang menginginkan gaya hidup praktis dan modern, namun, tanpa
mengurangi tingkat kenyamanan untuk tinggal dalam sebuah
kawasan hunian yang mengedepankan keseimbangan lingkungan.
“Cleon Park Apartment nantinya akan menyasar kalangan end user
yang berasal dari wilayah Kelapa Gading, Sunter dan sekitarnya”,
papar Sami Miettinen.
Cleon Park Apartment berlokasi di area premium Jakarta Garden
City, menempati lahan seluas 1,7 hektar yang terintegrasi dengan
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Main Boulevard Jakarta Garden City

area komersial Cleon Park yang dirancang sebagai pusat lifestyle, dan
hanya berjarak sekitar 250 meter dari AEON Mall Jakarta Garden City
atau 2 menit berjalan kaki serta halte Trans Jakarta yang letaknya
tepat di seberang apartemen. Cleon Park Apartment memiliki dua
tower, North dan South.
Sementara itu, Hyronimus Yohanes, GM Sales & Marketing
Jakarta Garden City mengatakan, semakin langka dan mahalnya
harga tanah di Jakarta, membuat pengembangan landed house
dengan harga terjangkau semakin sulit dilakukan. Oleh karena itu,
pengembangan hunian vertikal menjadi solusinya. Sebagai contoh,
sebut Rony, saat ini landed house di Jakarta Garden City dipasarkan
dengan harga mulai Rp1,7 miliar dengan ukuran LT/ LB 90/69 (2
carport). “Berbeda dengan landed, untuk Cleon Park Apartment
nantinya dikembangkan dengan konsep saling terintegrasi dengan
beberapa area komersial lainnya atau mengusung konsep Mixed Use
Building. Kami optimis hunian vertikal pertama di Jakarta Garden
City ini akan sangat menguntungkan bagi pembelinya, baik sebagai
sarana investasi potensial maupun untuk dihuni,” papar Hyronimus
Yohanes.

CLEON PARK APARTMENT

Sukses Besar Apartemen Perdana
di Jakarta Garden City
Sebanyak 287 unit apartemen Cleon Park yang
dipasarkan pada tahap satu dan dua sukses terjual.
Saat ini sedang dipasarkan tahap tiga.
SETELAH lama dinanti, proyek apartemen perdana yang
dikembangkan PT Mitra Sindo Sukses - anak usaha PT Modernland
Realty Tbk di kawasan perumahan berskala kota Jakarta Garden
City bertajuk Cleon Park Apartment mendapat sambutan hangat
dari masyarakat. Antusias ini terlihat saat menggelar acara grand
launching Cleon Park Apartment yang dilakukan di Sales Gallery
Jakarta Garden City selama dua hari pada tanggal 19-20 Mei 2018 lalu.

Show unit Cleon Park Apartment

Saat itu, dalam waktu singkat Cleon Park Apartment Tahap I dan
II yang berjumlah 287 unit sudah habis terjual (sold out), dengan
nilai penjualan mencapai Rp283,6 miliar. Karena itu, PT Mitra Sindo
Sukses kini sedang memasarkan Cleon Park Apartment Tahap tiga.

Cleon Park Apartment berlokasi di area premium Jakarta Garden
City, menempati lahan seluas 1,7 hektar, terintegrasi dengan area
komersial Cleon Park yang dirancang sebagai pusat lifestyle. Cleon
Park Apartment memiliki dua tower, North dan South. Untuk saat
ini, yang dipasarkan lebih dulu adalah tower North setinggi 24 lantai
dan memiliki 310 unit. Apartemen dimulai dari lantai 6, karena dari
lantai basement hingga lantai lima menjadi area parkir dengan rasio
1:2. Di lantai 6 apartemen, akan disediakan fasilitas infinity pool, gym,
dan sky garden. Terdapat pula 6 unit apartemen di lantai enam yang
memiliki fasilitas tambahan berupa private garden.
Ditambahkan Hyronimus Yohanes, GM Sales & Marketing Jakarta
Garden City, luas unit di Cleon Park Apartment sengaja didesain
lebih ‘manusiawi’. Sebagai contoh, tipe studio dimulai dari ukuran
32 m2. Kami juga menawarkan tipe lain yaitu 1 bed room (45 m2), 2
bed room (59 m2), dan 3 bed room (89 m2), dimana setiap lantai akan
merangkum sebanyak 16 hingga 17 unit apartemen.
Adapun, nilai tambah Cleon Park Apartment menurut Hyronimus
Yohanes adalah ketersediaan fasilitas semi furnished untuk setiap tipe
unit yang dipasarkan.” Untuk mendukung gaya hidup praktis dan
efisien, kami telah memberikan kelengkapan fasilitas untuk calon
penghuni, dimulai dari kitchen set, kompor, water heater, mesin cuci
dan pengering, dan kulkas. Bahkan setiap ruangan di setiap unit kami
lengkapi piranti AC,” jelas Hyronimus Yohanes seraya menambahkan
di setiap kamar tidur sudah dilengkapi lemari baju dan di kamar
mandi juga telah tersedia bathroom table dan cermin.
Konsep desain yang diusung adalah minimalis modern
disesuaikan segmentasi pasar kelas menengah atas. Menurut rencana,
pembangunan akan dimulai tahun depan dengan proses serah terima
selesai dalam 36 bulan setelahnya. Cleon Park Apartment dipasarkan
mulai dari harga Rp498 juta untuk tipe studio. Tersedia kemudahan
pembayaran dengan sistem Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), yaitu
DP 20 persen diangsur 24 kali dan DP 30 persen diangsur 36 kali. Opsi
lain adalah cash bertahap 48 kali yang dibagi rata, sesudah membayar
booking fee Rp10 juta.
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Jalin Sinergitas, Tim Futsal JGC
Gelar Pertandingan Persahabatan
dengan Tim Kontraktor
16 Maret 2018

KEKOMPAKAN tim tidak hanya dibutuhkan di
lingkungan kerja semata, namun juga diperlukan
di setiap olahraga yang melibatkan banyak orang
dalam setiap permainannya. Hal ini telah di
aplikasikan oleh karyawan Jakarta Garden City
(JGC) yang berkolaborasi dengan Kontraktor
selaku mitra kerja Perseroan dengan menggelar
pertandingan futsal persahabatan di lapangan
futsal Ujung Menteng Selasa, 13 Maret 2018 lalu.
Olahraga futsal dipilih sebagai media untuk
menciptakan kerjasama seluruh tim yang ada
di JGC beserta tim Kontraktor. Dalam laga
persahabatan tersebut, para peserta terlihat
antusias untuk mengikuti jalannya pertandingan
hingga selesai. “Esensi dari futsal ini sebenarnya
untuk meningkatkan keakraban dan kerjasama
antar tim Manajemen dan para Kontraktor
sehingga semakin memacu semangat kerja di
lapangan,” ujar Sulaiman, selaku koordinator
futsal. Di akhir pertandingan, tim Manajemen
JGC berhasil mengungguli tim lawan dan berhak
menyandang gelar sebagai juara.

Pererat Kebersamaan antar Karyawan
Melalui JGC Employee Run 3K
PT MITRA SINDO SUKSES - pengembang kawasan perumahan
Jakarta Garden City (JGC) yang juga merupakan anak usaha
PT Modernland Realty Tbk. untuk kali pertama menggelar
kegiatan Employee Run 3K yang diikuti seluruh jajaran
Manajemen dan Karyawan JGC, Jumat, 16 Maret 2018 lalu.
Agenda olahraga lari santai yang berjarak 3 kilometer
tersebut menetapkan rute dengan mengelilingi kawasan
perumahan JGC. “Kegiatan lari ini nantinya akan dilaksanakan
rutin setiap bulan, selain untuk kesehatan raga, juga
meningkatkan engagement para karyawan agar terciptanya
iklim kebersamaan dalam setiap berkarya,” ujar Ahmad Yani
selaku HR Senior Manager PT Mitra Sindo Sukses.
Meski tergolong olahraga lari jarak pendek, sebelum
melakukan aktivitas lari, para peserta diharuskan untuk
melakukan pemanasan (warming-up) terlebih dahulu yang
dibimbing langsung oleh instruktur gym Club House JGC.
Acara Family Run 3K hari itu ditutup dengan agenda makan
bersama seluruh peserta dengan sajian aneka menu jajanan
pasar.
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22-24 Maret 2018

ModernCikande International Estate
Unjuk Gigi dalam INAPA 2018

PAMERAN komponen dan aksesori otomotif INAPA (Indonesia
International Trade Show for Automotive Industry) tahun ini
memasuki tahun ke-10 dan semakin mengkukuhkan diri sebagai
pameran terbesar di bidangnya di Asia Tenggara. Sedikit berbeda
dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun ini event INAPA 2018

yang diselenggarakan pada 22-24 Maret 2018 di JIExpo Kemayoran
akan ditunjang dengan beberapa sub-event pendukung yang saling
berkaitan, seperti Lube Indonesia 2018, INAFASTENER 2018, Auto
Garage Tech Indonesia 2018, Tyre & Rubber Indonesia 2018 dan
INABIKE 2018.
Selain sejumlah produsen otomotif dan karoseri, INAPA 2018
juga diikuti beberapa peserta dari berbagai kawasan industri selaku
pendukung industri, tak terkecuali ModernCikande Industrial Estate
yang dikembangkan oleh PT Modern Industrial Estat - anak usaha PT
Modernland Realty Tbk.
Dalam gelaran INAPA 2018, ModernCikande menampilkan
berbagai keunggulan sebagai penyedia lahan industri yang dapat
melayani segala kebutuhan para produsen otomotif dan karoseri
baik dalam maupun luar negeri. Diantaranya, tercatat sebagai salah
satu kawasan industri terbesar di barat Jakarta serta berlokasi sangat
strategis. ModernCikande Industrial Estate juga dilengkapi dengan
berbagai infrastruktur berkualitas dan fasilitas-fasilitas pendukung
serta pengaturan kawasan yang terencana dengan sangat baik,
termasuk memberikan jaminan ketersediaan pasokan listrik, air
bersih, dan gas.

2-4 April 2018

MCIE Partisipasi pada International Conference on
Infrastructure Development & Expo ITB 2018
KAMPUS Teknik terbesar di Indonesia, Institut Teknologi Bandung
(ITB) menggelar kegiatan tahunan bertajuk International Conference
on Infrastructure Development, yang merupakan bagian dari event 1st
ITB Centenial dan 4th Planocosmo bertempat di Aula Timur Kampus
ITB pada awal April 2018 lalu.
Acara yang diikuti sejumlah perusahaan properti, universitas dan
LSM ini mengambil tema “Transforming Beyond Borders Starting
The New Urban Agenda”, dimana PT Modernland Realty Tbk. yang
diwakili oleh ModernCikande International Estate (MCIE), turut
berpartisipasi sebagai salah satu peserta Exhibition.
Sekadar informasi, dari total lahan sebesar 3.175 hektar saat ini, luas
lahan yang telah dikembangkan ModernCikande mencapai 40% dan
dihuni lebih dari 200 perusahaan, baik lokal maupun multinasional
dari berbagai ragam jenis usaha. Perusahaan yang mendominasi
adalah perusahaan food & beverage, perusahaan chemical, diikuti
oleh perusahaan yang bergerak di bidang steel, metal product &
smelter serta perusahaan di bidang komponen otomotif dan home &
building materials.
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Maksimalkan Penjualan Cleon Park Apartment,
JGC Gelar Principal Gathering dengan Calon Investor
ANAK USAHA PT Modernland Realty Tbk., PT Mitra Sindo Sukses,
pengembang kawasan Perumahan Jakarta Garden City di Cakung,
Jakarta Timur kembali menggelar acara Principal Gathering pada
Rabu, 4 April 2018 lalu. Bertempat di Hotel Mulia, Jakarta, acara yang
turut diikuti sejumlah loyal consumer dan calon investor Jakarta
Garden City hari itu mengagendakan penawaran awal kepada para
investor sebelum menggelar acara product knowledge untuk proyek
Cleon Park Apartment di Jakarta Garden City. Para calon investor
yang hadir terlihat cukup antusias. Hal ini terbukti dari banyaknya
calon investor yang berkomitmen untuk berinvestasi di proyek Cleon
Park Apartment.
Hyronimus Yohanes, GM Sales & Marketing Jakarta Garden City
menuturkan, Cleon Park Apartment nantinya akan saling terintegrasi
dengan beberapa area komersial lainnya atau mengusung konsep
Mixed Use Building dan rencananya akan mulai dipasarkan pada
akhir kuartal II 2018. “Semakin langka dan mahalnya harga tanah
di Jakarta, membuat pengembangan landed house dengan harga
terjangkau semakin sulit dilakukan. Oleh karena itu, pengembangan
hunian vertikal menjadi salah satu solusinya,” ujar Ronny.

5 April 2018

PT Modernland Realty Tbk
Raih Indonesia Property
Award 2018

PERUMAHAN skala kota (township) Jakarta Garden City sukses
meraih penghargaan Indonesia Property Award (IPA) 2018 untuk
Kategori City & Township, Kamis, 5 April 2018 lalu. Penghargaan
tersebut diberikan karena Jakarta Garden City dianggap mampu
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menerapkan strategi komunikasinya sehingga dapat mengangkat citra
perusahaan di mata publik dan pada akhirnya menarik perhatian masyarakat
untuk membeli produk yang dipasarkan. Setidaknya, ada empat parameter
yang dipakai untuk melakukan penilaian tersebut yakni Advertising,
Promotion, Public Relation, dan Media Monitoring.
“Kami bangga dan gembira proyek Jakarta Garden City kembali mendapat
penghargaan. Ini merupakan bentuk apresiasi yang bisa membuat kami
bekerja lebih baik lagi agar proyek yang kami kembangkan bisa diterima baik
oleh masyarakat. Kepercayaan yang diberikan merupakan modal bagi kami
untuk melangkah ke depan,“ ujar Freddy Chan, Vice President Director PT
Modernland Realty Tbk. usai menerima Penghargaan IPA 2018. Lebih lanjut,
Freddy Chan mengatakan, sebagai kawasan hunian yang mengedepankan
konsep keseimbangan lingkungan dalam setiap pembangunannya, Jakarta
Garden City terus berkembang dan mampu menginterprestasikan konsep
hunian ideal yang mengedepankan sisi kualitas, kenyamanan dan gaya
hidup sesuai keinginan masyarakat urban saat ini.
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JGC Gelar Product Knowledge
Cleon Park Apartment kepada
Agen Properti

PT MITRA SINDO SUKSES - anak usaha PT Modernland
Realty Tbk. meluncurkan proyek apartemen pertama di
Jakarta Garden City bertajuk Cleon Park Apartment sekaligus
menggelar acara pengenalan produk kepada ratusan agen
properti dan konsumen pada Kamis, (12/4) lalu di Club House
Jakarta Garden City. Cleon Park Apartment sendiri berlokasi
di area premium Jakarta Garden City, menempati lahan seluas
1,7 hektar serta terintegrasi dengan area komersial Cleon Park
yang dirancang sebagai pusat gaya hidup baru.
Direktur Utama PT Mitra Sindo Sukses, Sami Miettinen,
menutur
kan bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk
memperkenalkan proyek apartemen pertama di Jakarta
Garden City karena memiliki banyak keunggulan, diantaranya
ukuran yang lebih luas dibanding dengan tipe apartemen
yang dipasarkan pengembang lain saat ini. “Dan, tentunya
akan memberikan kenyamanan bagi para penghuninya,” ujar
Sami Miettinen.
Sementara, menurut Hyronimus Yohanes, GM Marketing
& Sales Jakarta Garden City, alasan Jakarta Garden City mulai
mengembangkan apartemen karena pasarnya terbuka dan
fasilitas pendukungnya sudah siap, antara lain AEON Mall,
pasar modern, area komersial, sekolah, pusat kuliner. IKEA
pun tidak lama lagi juga akan membangun gerai di seberang
AEON Mall. “Selain itu, nilai tambah Cleon Park Apartment
adalah ketersediaan fasilitas semi furnished untuk setiap tipe
unit yang dipasarkan,” ujarnya.

2-3 Mei 2018

Gandeng JGC, Pemda Jakarta Timur Lakukan
Pendataan Pekerja Asing
wujud untuk menciptakan tertib administrasi dan
kependudukan di wilayah Jakarta Timur, Pemerintah Daerah (Pemda)
Jakarta Timur yang diwakili Suku Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil (Dukcapil) Jakarta Timur menggandeng PT Mitra Sindo Sukses
selaku pengembang Kawasan Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta
Timur untuk melakukan pendataan atau identifikasi terhadap para
pekerja asing (ekspatriat) yang tinggal di wilayah Jakarta Timur.

SEBAGAI

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari yakni tanggal 2-3 Mei 2018 ini
diwakili langsung oleh Walikota Jakarta Timur, Drs. Bambang Musyawardana
M.Si, sementara di pihak JGC diwakili oleh Arthur Jong, Operational Head
Jakarta Garden City. Arthur Jong menuturkan, sebagai pengembang kawasan
hunian skala kota, pihaknya selalu berupaya menciptakan tertib administrasi
kependudukan termasuk di kawasan Jakarta Garden City. “Sebagai kawasan
perumahan terbesar di dalam kota Jakarta saat ini, Jakarta Garden City terus
berkembang dan mampu menginterprestasikan konsep hunian ideal yang
mengedepankan sisi kualitas, kenyamanan dan gaya hidup sesuai keinginan
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masyarakat urban saat ini, termasuk di dalamnya menciptakan
tertib administrasi dan kependudukan bagi warga yang
tinggal di Jakarta Garden City,” tutur Arthur.

2 Mei 2018

Gerbang Tol Cikande
Resmi Beroperasi

JALUR simpang susun atau interchange Cikande di ruas tol ruas
Jakarta - Merak akhirnya resmi beroperasi pada awal Mei 2018 lalu.
Peresmian pembukaan gerbang tol Cikande tersebut dilakukan oleh
Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumi, dan disambut baik oleh

PT Modern Industrial Estat selaku pengembang kawasan industri
ModernCikande yang merupakan anak perusahaan PT Modernland
Realty Tbk. Dengan beroperasinya gerbang tol Cikande tersebut,
maka perjalanan menuju kawasan industri ModernCikande kini
semakin singkat dan strategis karena hanya terpaut 900 meter dari
gerbang tol Cikande.
“Dengan beroperasinya gerbang tol Cikande, maka saat ini
perjalanan menuju ModernCikande semakin mudah dan cepat,”
ujar Pascall Wilson, Direktur Utama PT Modern Industrial Estat.
Lebih lanjut Pascall mengatakan, setelah dibukanya gerbang tol
Cikande dan bertambahnya sejumlah fasilitas, kawasan industri
ModernCikande diyakini akan terus berkembang, dari kawasan
industri menuju Integrated City. Dampak lainnya adalah akan
semakin pesatnya perkembangan kawasan industri ModernCikande.
Hingga saat ini dari total lahan 3.175 hektar, luas lahan yang telah
dikembangkan mencapai 40% dengan sisa landbank sekitar 1500-an
hektar.

2 Mei 2018

ModernCikande
Sabet Penghargaan
sebagai The Most Leading
and Highly Recommended
Industrial Estate in
Jabodetabek
MODERNCIKANDE Industrial Estate (MCIE) yang berlokasi di
Serang, Banten, meraih penghargaan sebagai kawasan industri
terdepan di Indonesia pada acara yang digelar oleh Majalah
Penghargaan Award di Hotel Aston Priority Simatupang, Jumat, 4
Mei 2018 lalu. MCIE menyabet penghargaan untuk Kategori The Most
Leading and Highly Recommended Industrial Estate in Jabodetabek
karena dinilai memiliki banyak keunggulan sehingga menjadi
kawasan industri yang prospektif dan terlengkap di kawasan Banten.
Keunggulan tersebut antara lain dari sisi lokasi, kualitas infrastruktur
dan kelengkapan fasilitas.

Pascall Wilson, Direktur Utama PT Modern Industrial Estat,
mengungkapkan, penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi
motivasi bagi seluruh tim untuk terus berkarya secara konsisten guna
menghasilkan produk-produk berkualitas dan berdaya saing tinggi
sehingga kawasan industri ModernCikande bisa menjadi pilihan
utama sebagai tempat untuk melakukan aktivitas ekonomi dan
industri.
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Modernland Realty Lakukan Ujicoba Pembukaan
Swiss-Belinn ModernCikande
PT MODERNLAND REALTY TBK. kembali memperkuat portofolio
terbarunya di sektor hospitality dengan mengembangkan Hotel
Swiss-Belinn ModernCikande di Serang, Banten melalui anak
usahanya PT Modern Asia Hotel. Penambahan portofolio baru di
lingkup Modernland Group ini secara resmi dilakukan pada 9 Mei
2018 lalu, yang ditandai dengan menggelar seremoni sebagai tanda
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selesainya pembangunan Hotel Swiss-Belinn ModernCikande yang
selanjutnya akan segera beroperasi secara penuh dalam waktu dekat.
Prosesi peresmian dilakukan oleh Luntungan Honoris selaku
Komisaris Utama PT Modernland Realty Tbk., William Honoris,
Presiden Direktur PT Modernland Realty Tbk., Managing Director
Hospitality PT Modernland Realty Tbk., Reagan Honoris, beserta

jajaran Direksi dan Komisaris PT Modernland Realty Tbk. yang
ditandai dengan melakukan pengguntingan pita dan pemotongan
tumpeng. Turut hadir dalam peresmian tersebut, jajaran Direksi dari
sejumlah anak perusahaan di lingkup Modernland Group.
William Honoris, Presiden Direktur PT Modernland Realty Tbk,
menuturkan, Hotel Swiss-Belinn ModernCikande merupakan salah
satu langkah diversifikasi yang dilakukan Perseroan agar dapat terus
berkembang dan bersaing di tengah kompetisi industri properti yang
semakin kompetitif.
Selain pengguntingan pita dan pemotongan tumpeng, seremoni
atas selesainya pembangunan Swiss-Belinn ModernCikande juga
ditandai dengan melakukan penyerahan santunan bagi anak yatim
di Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin, Serang, yang merupakan desa
sekitar kawasan industri ModernCikande.
Berdiri di atas lahan seluas 7.750 m2 dengan luas bangunan
10.640 m2, hotel Swiss-Belinn ModernCikande memiliki ketinggian
10 lantai yang dilengkapi dengan ballroom berkapasitas 1.000 orang,
restaurant, lobby lounge, jaringan Wi-Fi, kolam renang, spa, fitness
center, serta lahan parkir yang luas. Nilai investasi pembangunan
hotel mencapai Rp125 miliar.
”Setelah melakukan ground breaking pada 18 Maret 2016 lalu,
kami membangun hotel Swiss-Belinn ModernCikande sesuai dengan
jadwal yang telah ditetapkan sehingga saat ini dapat melakukan
peresmian,” ujar Reagan Honoris, Managing Director Hospitality PT
Modernland Realty Tbk. Lebih lanjut Reagan Honoris mengatakan,
pengoperasian hotel bintang tiga bertaraf internasional ini bertujuan
untuk menunjang akomodasi para tamu perusahaan penghuni
kawasan industri ModernCikande.
”Dengan adanya hotel Swiss-Belinn ModernCikande ini, kami
berharap dapat segera menunjang akomodasi para tamu dari

tenant kami sekaligus melengkapi fasilitas bagi kawasan Industri
ModernCikande sehingga meningkatkan daya tarik kawasan industri
yang kami kembangkan ini,” ujar Reagan Honoris.
Sementara itu, Gordon Coutts, Senior Vice President- Operations
and Development, Swiss-Belhotel International, mengatakan, sebagai
bagian dari ModernCikande Industrial Estate, yang merupakan salah
satu dari komplek perindustrian terkemuka di Banten, hotel SwissBelinn ModernCikande yang stylish dan modern ini akan didukung
oleh fasilitas yang lengkap dan infrastruktur yang terintegrasi serta
menyediakan akomodasi yang nyaman dan menyenangkan bagi para
pelaku bisnis yang berkunjung ke Serang, Banten. “Hotel ini akan
memiliki fasilitas 165 kamar dengan empat tipe kamar, yaitu Deluxe,
Grand Deluxe, 1 bedroom apartment, dan Modern Suite Room,” tutur
Emmanuel.
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Resmi Beroperasi, Pabrik ModernPrecast
Siap Pasok Material Beton Pra Cetak
SELAMA lebih dari 35 tahun berkarya di industri properti Indonesia,
pengembang PT Modernland Realty Tbk. terus memantapkan
posisinya sebagai salah satu pengembang terbesar dan terbaik di
Indonesia. Wujud eksistensi tersebut dibuktikan dengan tetap
konsisten dalam mengembangkan berbagai portofolio, meliputi
kawasan residensial, kota mandiri, kawasan industri, produsen
material dan kawasan komersial terkemuka. Beberapa portofolio
tersebut antara lain berwujud Kota Modern, Modern Park, Modern
Hill, Jakarta Garden City, ModernCikande Industrial Estate, Hotel

18 :

VOL. 11 JULI 2018

Novotel Gajah Mada, Modern Golf & Country Club serta Modern
Panel Indonesia.
Teranyar, selain mengembangkan sektor hospitality, PT
Modernland Realty Tbk. juga semakin memperkuat portofolio
dengan mengembangkan pabrik ModernPrecast, melalui anak
usahanya PT Modern Panel Indonesia. Pada Rabu, 9 Mei 2018 lalu,
pabrik ModernPrecast resmi beroperasi. Seremonial ini dilakukan
dengan menggelar pengguntingan pita dan pemotongan tumpeng
yang dilakukan oleh Luntungan Honoris selaku Komisaris Utama PT

pabrik ModernPrecast, maka kapasitas produksi beton pra cetak
nasional nantinya akan bertambah sebesar 409.500 meter persegi per
tahun,” ujar William Honoris.
Sementara itu, General Manager Operasional PT Modern
Panel Indonesia, Hendy Wijaya, menjelaskan, melalui pabrik
ModernPrecast, PT Modern Panel Indonesia akan menghadirkan
material bahan bangunan Precast Concrete Panel atau panel pra
cetak yang dikembangkan melalui teknologi terbaru sehingga dapat
membuat proses pembangunan lebih efisien, cepat dan berkualitas.
Precast concrete Panel atau beton pracetak adalah komponen
atau elemen struktur yang tidak dicetak di lokasi elemen tersebut
dipasang, melainkan di tempat lain dimana proses pengecoran dan
perawatan dilakukan dengan baik sesuai metode yang ada. Dengan
kata lain, beton pracetak tidak diproduksi pada tempat pelaksanaan
proyek, melainkan pabrik pracetak. ”Proses pembangunan pabrik
sendiri memakan waktu kurang dari setahun,” ujar Hendy Wijaya.
Menurutnya, untuk mengembangkan pabrik tersebut, PT Modern
Panel Indonesia telah bekerjasama dengan produsen Ebawe untuk
pengembangan mesin “Otomatis Precast Concrete” yang meliputi
material dinding dan plat lantai.

Modernland Realty Tbk., dan William Honoris, Presiden Direktur PT
Modernland Realty Tbk., beserta jajaran Direksi dan Komisaris PT
Modernland Realty Tbk.
Dalam sambutannya, William Honoris menuturkan, peresmian
pabrik ModernPrecast dengan nilai investasi sebesar Rp175 miliar
tersebut diharapkan mampu menopang kebutuhan akan material
beton pra cetak atau precast dalam negeri. Mengingat, kebutuhan
akan material tersebut semakin tumbuh positif seiring masifnya
pembangunan proyek properti di Indonesia.”Dengan beroperasinya
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Modernland Group
Gelar Kota Modern
Fun Run 5K
ESTATE MANAGEMENT Kota Modern Tangerang bekerjasama
dengan event organizer Sun Go Hong menggelar kegiatan Fun Run
5K yang berlangsung pada Sabtu, 5 Mei 2018 lalu. Agenda tahunan
yang dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun tersebut diikuti
sekitar 300 peserta yang terdiri dari warga Kota Modern, karyawan
Kota Modern & Modern Golf & Country Club serta masyarakat umum
dari berbagai wilayah di Jabodetabek bahkan dari Pulau Jawa dan
Sumatera.
Para peserta Fun Run 5K dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori
pria dan wanita. Untuk juara 1 kategori pria dan wanita hadiah yang
diperebutkan masing-masing yaitu Juara 1 sebesar Rp5 juta, Juara 2
sebesar RP3 juta dan Juara 3 sebesar Rp1 juta.
Untuk tahun ini agenda Fun Run 5K sendiri turut disponsori
oleh sejumlah perusahaan seperti Mayapada, Biznet, Indomaret,
Hotel Olive, Nasional Oil, Beng-beng serta Fiberstar. Selain agenda
lari yang berjarak 5 kilometer, kegiatan Fun Run 5K kali ini ini juga
dimeriahkan dengan pagelaran bazar yang menyediakan 15 stand
makanan, minuman, hiburan music (Devazo Band dari Bandung)
serta pemeriksaan kesehatan gratis yang difasilitasi Rumah Sakit
Mayapada.
Pada kegiatan Fun Run 5K hari sesi pertama tersebut, Juara I
kategori pria disabet oleh Hamdan Syafril Sayuti yang berasal dari
Padang Sumatra Barat, sementara Juara 1 Wanita diraih oleh Yanitasari
dari DKI Jakarta. Untuk Agenda Fun Run 5K sesi kedua akan kembali
dilombakan pada September 2018 mendatang. “Melihat antusiasme
peserta, acara ini diharapkan dapat menjadi event tahunan untuk
mempromosikan gaya hidup sehat bagi masyarakat, khususnya di
lingkungan Kota Modern,” ujar Syaifullah, Estate Management &
Manager Operasional MTM Kota Modern dan Modern Hill.
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Grand Opening Izakaya Jiro Restaurant
Restoran berkonsep Jepang otentik, Izakaya Jiro belum lama ini
hadir untuk melengkapi kuliner di kawasan Candra Naya.

BAGI ANDA pengagum makanan Jepang otentik namun ingin
menikmatinya dengan atmosfer yang lebih romantis dan cozy, maka
restoran Izakaya Jiro yang baru saja resmi beroperasi pada 17 Mei
2018 lalu, patut dicoba. Selain dapat menikmati makanan Jepang
dengan citarasa apik, para pengunjung juga diajak untuk menikmati
eksotisme kawasan cagar budaya Candra Naya yang terletak di Jalan
Gajah Mada No 188, Jakarta Barat tersebut.
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Seperti diketahui, Gedung Candra Naya merupakan salah satu
cagar budaya di Jakarta yang terbilang unik. Gedung ini berada di
dalam kawasan superblok Green Central City di Jalan Gajah Mada
188, Jakarta Pusat. Awalnya gedung bersejarah ini merupakan hunian
Mayor Tionghoa, Khow Kim An yang tersohor pada era tahun 1800an oleh masyarakat sekitar. Khow Kim An sendiri saat itu dikenal
sebagai pemimpin masyarakat Tionghoa pada era pemerintahan
Hindia-Belanda.
Kembali ke Izakaya Jiro, resto satu ini secara resmi beroperasi
pada awal Mei 2018 lalu dan dihadiri langsung oleh Raymond Honoris
selaku pemilik Izakaya Jiro, Komisaris Utama PT Modernland Realty,
Luntungan Honoris dan Direktur Utama PT Modernland Realty,
Tbk, William Honoris. Resto yang buka dari pukul 10.00 WIB sampai
dengan pukul 24.00 WIB ini menyediakan aneka masakan khas
Jepang seperti grill, bento, sashimi, sushi, Ramen, Udon dan menu

makanan Jepang pada umumnya yang disupervisi langsung oleh Chef
asal Jepang.
Layaknya resto khas Jepang, Izakaya Jiro memiliki interior yang
cukup nyaman dengan kapasitas 85 seats. Dari tampak depan, Izakaya
Jiro layaknya restoran otentik berkonsep street food di negara Jepang.
Namun, ketika menginjakkan kaki ke dalam ruangan, kombinasi
klasik nuansa Jepang dan modern begitu nyata terasa.
Sambil menikmati aneka sajian lezat, pengunjung juga akan
dimanjakan dengan suasana resto yang nyaman dan jauh dari suara
gaduh. Sebagai penambah cantik interior resto, di salah satu dinding
sengaja dipajang ratusan potongan batang pinus berukuran kecil.
Di bagian depan, terdapat ruangan bergaya tradisional yang
mengusung konsep lesehan di atas lantai kayu dan terbagi dalam dua
ruangan terpisah. Dua ruangan ini sangat direkomendasikan bagi
pengunjung yang ingin santai menikmati makanan bersama keluarga
maupun kolega.
Melangkah lebih kedalam tepatnya di sisi kiri, terdapat deretan
meja makan bergaya modern dan ruangan bartender berukuran kecil.
Sementara di sisi kanan terdapat area grill dengan deretan kursi yang
mengelilingi dapur. Lokasi outdoor juga disediakan bagi pengunjung
yang ingin makan sambil ditemani semilir angin sepoi-sepoi. Menu di
Izakaya Jiro terbilang ramah di kantong karena dibanderol mulai dari
Rp10 ribu sampai Rp200 ribu.

Selain menyediakan makanan Jepang, Izakaya Jiro juga memiliki
berbagai koleksi minuman, termasuk minuman khas Jepang seperti
Sake. Tentunya ini menjadi nilai tambah untuk menarik minat
pengunjung resto yang buka dari hari Senin hingga Minggu tersebut.

Izakaya Jiro
Superblok Green Central City
Jalan Gajah Mada 188
Jakarta Barat
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Komunitas Pendaki Gunung
JGC Berhasil Capai Puncak
Gunung Cikuray
VEDEASVE “Let`s Have Ideas and Move” itulah sebutan dan
tagline dari komunitas pendaki gunung Jakarta Garden City (JGC).
Dibentuknya komunitas ini antara lain sebagai wadah bagi karyawan
JGC yang ingin menyalurkan hobinya untuk mendaki gunung sambil
menikmati indahnya panorama alam, sekaligus menjadi media dalam
mempererat silaturahmi antar karyawan JGC.
Komunitas ini cukup dibilang aktif dalam melakukan pendakian
di berbagai pegunungan di Tanah Air. Teraktual, pada tanggal 5-6
Mei 2018 lalu, komunitas ini telah melakukan pendakian di Gunung
Cikuray yang berada di ketinggian 2.821 mdpl. Gunung Cikuray
sendiri bertipe Stratovolcano ini terletak di Dayeuhmanggung,
Kabupaten Garut, Jawa Barat dan merupakan gunung tertinggi
keempat di Jawa Barat setelah Gunung Ciremai, Gunung Pangrango
dan Gunung Gede.

19-20 Mei 2018

Cleon Park Apartment
Tahap I dan II Sold Out
CLEON PARK APARTMENT yang merupakan proyek apartemen
pertama di kawasan perumahan berskala kota (township) Jakarta
Garden City disambut baik oleh masyarakat. Terbukti saat acara
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Komunitas yang selalu mengadakan pendakian gunung setiap
triwulan ini terdiri atas karyawan-karyawan lintas divisi di lingkup
Jakarta Garden City. Kedepannya, tidak menutup kemungkinan akan
terbuka bagi masyarakat umum yang ingin bergabung. “Komunitas
ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk
bergabung bersama mengikuti pendakian selanjutnya di Gunung
Rinjani pada bulan Agustus 2018 mendatang,” ujar Togu Pangihutan
selaku ketua komunitas.

grand launching Cleon Park Apartment yang dilakukan selama dua
hari yakni, 19-20 Mei di Sales Gallery Jakarta Garden City, dalam
waktu singkat Cleon Park Apartment Tahap I dan II yang berjumlah
287 unit sudah habis terjual (sold out). Selanjutnya, PT Mitra Sindo
Sukses kini sedang memasarkan Cleon Park Apartment Tahap III.
Direktur Utama PT Mitra Sindo Sukses, Sami Miettinen, menutur
kan pihaknya senang masyarakat menyambut baik Cleon Park
Apartment yang merupakan apartemen pertama di Jakarta Garden
City. “Banyaknya keunggulan yang dimiliki membuat masyarakat
begitu meminati Cleon Park Apartment. Kami akan membangun
sebuah apartemen yang memiliki banyak keunggulan seperti ukuran
yang lebih luas dibanding dengan tipe apartemen yang dipasarkan
pengembang lain saat ini. Tentu akan memberikan kenyamanan
bagi para penghuninya,” ujar Sami Miettinen sembari mengatakan
Cleon Park Apartment berlokasi di area premium Jakarta Garden
City, terintegrasi dengan area komersial Cleon Park yang dirancang
sebagai pusat lifestyle, dan hanya berjarak sekitar 250 meter dari
AEON Mall Jakarta Garden City.
Cleon Park Apartment memiliki dua tower, North dan South.
Untuk saat ini, yang dipasarkan lebih dulu adalah tower North se
tinggi 24 lantai dan memiliki 310 unit. Apartemen dimulai dari lantai
6, karena dari lantai basement hingga lantai lima menjadi area parkir
dengan rasio 1:2. Di lantai 6 apartemen, akan disediakan fasilitas
infinity pool, gym, dan sky garden. Cleon Park Apartment menawarkan
beberapa tipe seperti, tipe studio dimulai dari ukuran 32 m2, 1 bed
room (45 m2), 2 bed room (59 m2), dan 3 bed room (89 m2).
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Jakarta Garden City Raih
Dua Penghargaan di Top
Property Award 2018

TOWNSHIP Jakarta Garden City meraih penghargaan untuk dua kategori
di ajang Top Property Award 2018 yang diselenggarakan di Hotel Mulia,
Senayan, Jakarta, Rabu (23/5) lalu. Dua kategori tersebut yaitu Landed
House (New Development/Developing) dan Township City Jakarta.
Top Property Award diinisiasi oleh majalah Property-In yang didasarkan
oleh survey pilihan konsumen terhadap 2.000 responden yang dilakukan

oleh perusahaan riset pemasaran independen, SurveyOne di
8 kota di Indonesia (Jakarta, Bekasi & Karawang, Tangerang
& Banten, Bogor & Depok, Bandung, Semarang, Surabaya,
dan Makassar). Konsumen dan investor memilih properti
dan produk properti berdasarkan 5 kriteria yakni Popularity
Drive, Investment Driven, Quality Driven, Emotional Driven,
dan Recommendation Driven. Tahun ini Top Property Award
telah memasuki tahun ketiga.
Penghargaan Top Property Award 2018 tersebut diterima
langsung oleh Sami Miettinen, Direktur Utama PT Mitra Sindo
Sukses. “Kami senang bisa meraih kembali penghargaan yang
membuat kami lebih bersemangat dalam mengembangkan
Jakarta Garden City sehingga menjadi kawasan yang
nyaman, aman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup para
penghuninya. Kami akan terus memasarkan produk properti
yang berkualitas dan memiliki prospek investasi yang tinggi,”
ujar Sami Miettinen.

30 Mei 2018

Kembangkan Cluster
Halal, ModernCikande
Gandeng BPJPH
PT MODERN INDUSTRIAL ESTAT (MIE) sebagai pengembang
ModernCikande Industrial Estate di tahun 2018 berencana malakukan
ekspansinya di bidang industri dengan mengembangkan cluster halal
pada kawasan industri ModernCikande Industrial Estate (MCIE),
Serang, Banten. Cluster halal sendiri merupakan suatu sistem zonasi
di dalam kawasan industri yang segala sesuatunya berbasiskan
syariah islam.
Untuk merealisasikan proyek cluster halal tersebut agar sesuai
dengan syariah, MIE menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI. Bentuk kerjasama
ini diimplementasikan dengan melaksanakan Memorandum of
Understanding (MoU) atau penandatanganan nota kesepahaman
antara BPJH yang diwakili Sukoso selaku Kepala BPJPH dan Pascall
Wilson, Direktur Utama dari PT Modern Industrial Estat, Rabu, 30
Mei 2018 lalu.
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Dalam perjanjian kerjasama tersebut disepakati juga ruang
lingkup kerjasama kedua belah pihak, antara lain, pengembangan
Cluster Halal Modern Industrial Estat oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, kedua, proses sertifikasi
halal yang diajukan oleh tenant-tenant di kawasan cluster halal
ModernCikande Industrial Estate serta dukungan pengembangan
industri halal di kawasan cluster halal tersebut.

25 Mei 2018

PT Modernland Realty Tbk. Laksanakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan
PT MODERNLAND REALTY TBK. (MDLN) mengadakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Jum’at
(25/5) lalu, yang dihadiri oleh seluruh jajaran Komisaris dan Direksi
Perseroan. Dalam RUPST tersebut, peserta rapat menyetujui dan
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
(acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terkait tahun buku tersebut.
Selain pengesahan beberapa agenda, dalam rapat tersebut juga
diungkapkan hasil kinerja Perseroan selama tahun 2017 yang sangat
memuaskan. “Perseroan mencatat pendapatan usaha sebesar Rp3,19
triliun di tahun 2017, naik 29,6% dari Rp2,46 triliun pendapatan pada
tahun 2016,” ujar Freddy Chan, Wakil Direktur Utama PT Modernland
Realty Tbk.
Freddy Chan mengatakan, kenaikan tersebut dikontribusi dari
hasil penjualan tanah, rumah tinggal, ruko, dan apartemen dimana
penjualan tanah dari segmen industrial dan segmen residensial naik
24,1% dari Rp1,52 triliun di tahun 2016 menjadi Rp1,89 triliun per
31 Desember 2017. Sedangkan penjualan rumah tinggal, apartemen
dan ruko mengalami kenaikan cukup signifikan, sebesar 43,3% dari
Rp828,59 miliar di tahun 2016 menjadi Rp1,19 triliun pada tahun 2017.
Dari hasil penjualan tersebut, Perseroan berhasil membukukan laba
bersih sebesar Rp614,77 miliar, naik 22,6% dari laba bersih tahun 2016
sebesar Rp501,35 miliar.

Untuk tahun 2018 PT Modernland Realty Tbk. masih akan
mengandalkan beberapa proyek utama Perseroan, seperti proyek
residential Jakarta Garden City di Jakarta Timur sebagai motor utama
marketing sales dan kawasan industri ModernCikande Industrial
Estate (MCIE) di Serang, Banten. “Kami optimis target akan tercapai
karena kondisi ekonomi dan properti yang cenderung semakin
membaik dan banyaknya keunggulan yang dimiliki proyek yang
dipasarkan sehingga bisa meraih penjualan yang tinggi,” kata Freddy
Chan.
VOL. 11 JULI 2018

: 27

28 :

VOL. 11 JULI 2018

VOL. 11 JULI 2018

: 29

peristiwa

Buka Puasa Bersama Ramadhan 1439 H, Agenda
Tahunan Keluarga Besar Modernland Realty

Buka bersama Holding ModernLand

RAMADHAN adalah bulan suci penuh berkah, rahmat, dan ampunan.
Merupakan saat yang baik untuk mempererat tali silaturahmi
antar sesama. Memanfaatkan momentum ini sebagai sarana untuk
membangun engagement kepada karyawan dan mempererat
hubungan Perusahaan dengan karyawan, PT Modernland Realty
Tbk. rutin mengadakan acara buka puasa bersama di lingkungan
Corporate dan Unit Bisnis. Untuk tahun 2018, acara buka puasa
tersebut diadakan di beberapa lokasi kerja yang merupakan bagian
dari PT Modernland Realty Tbk.

30 :

VOL. 11 JULI 2018

Buka bersama Modern Precast

Buka bersama Media

Sebagai pembuka, acara buka puasa bersama
diawali di lingkungan Jakarta Garden City untuk
seluruh karyawan PT MitraSindoSukses (JGC),
karyawan Urban Development (Kota Modern,
Modern Hill, Taman Modern) pada 31 Mei 2018 lalu.
Dilanjutkan oleh Holding dengan melaksanakan
acara buka puasa bersama pada tanggal 5 Juni 2018 di
Ballroom Novotel Jakarta Gajah Mada. Diikuti oleh
seluruh karyawan PT Modernland Realty Tbk beserta
beberapa perwakilan dari Unit Bisnis lainnya. Di saat
bersamaan, dilakukan pula acara buka puasa bersama
dengan sejumlah awak media yang biasa membantu
peliputan media di lingkup PT Modernland Realty
Tbk. beserta Unit Bisnisnya.
PT Modern Industrial Estat, pengembang
Kawasan Industri ModernCikande pun melaksanakan
acara buka puasa bersama di Kantor Pemasaran
ModernCikande pada 6 Juni 2018. Dihadiri oleh
perwakilan mitra usaha (tenant) dan disertai
pemberian santunan kepada anak Yatim Piatu dari
Desa sekitar kawasan industri ModernCikande.

Buka bersama Jakarta Garden City

Buka bersama ModernCikande

Sebagai penutup, acara buka puasa bersama diadakan PT Modern Panel Indonesia
selaku produsen MPanel dan MPrecast pada 7 Juni 2018 di lokasi pabrik yang disertai
dengan ceramah dan tausiah serta pemberian santunan bagi anak yatim dan piatu.
Gunawan Setyo Hadi, Corporate Communication Department Head PT Modernland
Realty Tbk. menuturkan, kegiatan buka puasa bersama antara pimpinan, karyawan,
awak media dan juga masyarakat sekitar di lingkungan PT Modernland Realty Tbk.
sudah menjadi agenda tahunan di bulan Ramadhan. Selain sebagai ajang silaturahmi,
sebut Gunawan, hal ini sebagai wujud implementasi kepedulian Perseroan terhadap
lingkungan dan masyarakat sekitar.
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Syukuran Pengoperasian Masjid
di Jakarta Garden City
PERUMAHAN Jakarta Garden City (JGC) terus melengkapi
kawasannya dengan berbagai fasilitas sosial dan fasilitas publik
yang dapat dinikmati oleh warganya. Fasilitas tersebut berupa
masjid bernama Al Quddus Jakarta Garden City yang telah rampung
pembangunannya dan telah dihadiri oleh sejumlah pejabat
Pemerintah Kota Jakarta Timur, termasuk salah satunya Walikota
Jakarta Timur, Bambang Musyawardana, kegiatan hari itu juga
ditutup dengan pemberian santunan kepada anak yatim yang tinggal
di sekitar perumahan JGC. “Masjid ini adalah rumah ibadah, selain
untuk Shalat juga untuk kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya,
seperti pengajian, majelis taklim dan lain-lain. Oleh karena itu mari

kita memakmurkan mesjid Al Quddus Jakarta Garden City,” ujar
Walikota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana.

Peletakan Batu Pertama
Persekutuan Doa Rutin
Pembangunan Masjid MCIE Bagi Umat Nasrani dalam
Lingkup Modernland
Realty

SETELAH lama dinanti, pembangunan rumah ibadah berbentuk
masjid di kawasan industri ModernCikande Industrial Estate (MCIE),
Serang, Banten, tampaknya akan segera terwujud dalam waktu dekat.
Hal ini seiring dengan telah dilakukannya prosesi ground breaking
atau peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan masjid
tersebut, 14 Mei 2018 lalu.
Masjid sendiri merupakan salah satu fasilitas yang akan tersedia
di ModernCikande Industrial Estate, mengingat jumlah tenant yang
ada di ModernCikande Industrial Estate sudah mencapai kurang
lebih 250 perusahaan. Hal ini sebelumnya kerap dikeluhkan para
tenant karena belum adanya fasilitas peribadatan terutama masjid
di dalam kawasan ModernCikande Industrial Estate. Pembangunan
masjid ModernCikande tersebut memiliki desain cukup megah
dengan ukuran 26,5 x 24 m dan diperkirakan mampu menampung
hingga 400 jamaah.
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PERSEKUTUAN doa merupakan bagian penting untuk membentuk
spiritualitas seseorang. Ia sejalan dengan penyembahan, pengajaran
sihat, perjamuan, dan persekutuan. Hal inilah yang mendasari
sejumlah karyawan di lingkup Modernland Realty untuk menggelar
persekutuan doa rutin setiap sebulan sekali antar sesama karyawan
baik di Holding maupun Bisnis Unit bagi yang beragama Nasrani.
Adapun, untuk tema dapat disesuaikan selaras dengan kebutuhan
kantor. Dengan kegiatan ini maka diharapkan para karyawan dapat
lebih baik lagi menjaga keseimbangan antara pekerjaan di kantor
maupun kedekatan dirinya terhadap Tuhan-nya.

Pengajian Rutin di Holding & Seluruh Bisnis
Unit dalam Lingkup Modernland Realty
WAKTU pulang bagi karyawan memang menjadi waktu yang sudah
ditunggu-tunggu. Pada saat inilah, kepenatan, stres pekerjaan,
atau rasa lapar bisa segera terobati. Namun, bagi karyawan PT
Modernland Realty Tbk beserta unit bisnisnya, momen setiap hari
Kamis di minggu terakhir setiap bulannya, selalu dimanfaatkan untuk
berkumpul bersama di masing-masing function room unit bisnis guna
melaksanakan kegiatan pengajian rutin bulanan sekaligus tausiah.
Nah, agar kegiatan siraman rohaniah tersebut berjalan dengan baik,
maka dibentuklah panitia pengajian yang disebut Majelis Ilmu JGC.
Ahmad Yani, HR Senior Manager JGC menuturkan, pengajian
rutin bersama tersebut Insha Allah akan diadakan satu bulan
sekali, meski tidak menutup kemungkinan karena melihat antusias
karyawan, maka bisa juga untuk dilaksanakan setiap dua minggu
sekali. “Diharapkan dengan adanya kegiatan ini para karyawan dapat
lebih baik lagi dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan di
kantor maupun kedekatan dirinya terhadap Sang Khaliq”, tutur
Ahmad Yani.

Modernland Dukung Munas Forum Silaturahmi
Karaton Nusantara di Candra Naya
SEBAGAI bentuk kepedulian terhadap budaya dan upaya untuk
memajukan budaya di Indonesia, PT Modernland Realty Tbk.
mendukung kegiatan Musyawarah Nasional ke-III Forum Silaturahmi
Karaton Nusantara (FSKN) yang digelar pada 5 Mei 2018 di Gedung
Candra Naya di Jalan Gajah Mada No 188, Jakarta.
Forum Silaturahmi Karaton Nusantara (FSKN) sendiri dibentuk
oleh para Raja, Sultan, Datu, Penglingsir dan Pemangku Adat sebagai
upaya untuk menyelamatkan, melestarikan, dan mengembangkan
Karaton sebagai sumber tradisi dan jatidiri bangsa. Pada Musyawarah
Nasional ke-III, FSKN menentukan kepengurusan baru periode 20182023 dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
baru, maupun menginventarisasi keanggotaan lama dan baru FSKN
yang berjumlah 138 anggota. Melalui Musyawarah Nasional ke-III ini
pula, secara aklamasi terpilih Ketua Umum FSKN yang baru yakni
Sultan Haji Khairul Saleh Al-Mu”tashim Billah yang didampingi
dengan Sekretaris Jenderal FSKN, Dr. Ir. KRAy. Naniek Widayati
Priyomarsono, M.T
Sebagai tuan rumah, Corporate Human Capital & Legal Director
PT Modernland Realty Tbk., Dharma Mitra mengatakan, bahwa
tujuan mulia ini perlu didukung sebagai salah satu cara untuk
melestarikan seni dan budaya Indonesia di tengah serbuan budaya
luar. Sebagai pengelola superblok di kawasan Jalan Gajah Mada, PT

Modernland Realty Tbk. sendiri berupaya mempertahankan cagar
budaya Candra Naya sebagai situs bersejarah yang telah berusia
dua abad. “Kami bangga ikut mewarnai sejarah perkembangan kota
Jakarta lewat acara ini,” ujarnya.
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Peringati Kartini Day’s, Keluarga Besar
Modernland Realty Gelar Lomba Photo
Bertema Kartini dan Kartono

HARI KARTINI yang jatuh setiap tanggal 21 April, selalu
diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tak hanya
bagi kaum wanita, namun juga kaum adam sebagai salah
satu bentuk apresiasi terhadap sosok RA. Kartini, yang dinilai
telah banyak menginspirasi para perempuan di Indonesia
dalam mewujudkan kesetaraan kesempatan antara pria dan
wanita di era modern dalam segala bidang.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Kartini
selalu menjadi agenda wajib bagi segenap keluarga besar
Modernland Realty beserta entitas anak usahanya. Untuk
tahun ini, momen peringatan tersebut kembali diwujudkan
dengan mengenakan dress code khusus berupa pakaian
kebaya bagi karyawan wanita, sementara batik bagi karyawan
pria.
Perayaan sederhana ini sendiri dibuat untuk menghormati
keberadaan wanita di Perusahaan, baik secara langsung
maupun tidak langsung yang turut andil dalam membangun
Modernland Realty hingga sukses menjadi salah satu
pengembang properti terbesar di Indonesia. Belajar dari
karya besar Kartini melalui ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’,
diharapkan sumbangsih “Kartini-Kartono” Modernland Grup
nantinya dapat terus tumbuh dan berkembang bagi Perseroan,
sehingga menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.
Yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, agar
lebih meriah, panitia Kartini Day tahun ini juga menggelar
lomba foto yang diunggah di social media Instagram dengan
tema Kartini untuk wanita dan Kartono untuk pria. Lomba
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ini dikhususkan bagi seluruh karyawan yang ada di lingkup PT Modernland
Realty Tbk, beserta unit-unit bisnisnya. Para karyawan terlihat antusias untuk
mengikuti lomba tersebut, terbukti dari banyaknya peserta yang meng-upload
foto mereka sesuai tema yang disyaratkan panitia.
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