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editorial

“Understanding is the first step to
acceptance, and only with acceptance can there
be recovery.” ― J.K. Rowling.

Kota masa depan
Jakarta Garden City

SALAM HANGAT dan salam sejahtera para
pembaca sekalian. Selamat bertemu kembali
dalam majalah Modern Living Vol. 14 yang
kembali hadir menemui Anda di paruh pertama
tahun 2019 ini.
Di tengah kondisi pasar properti yang masih
cukup menantang dalam kurun waktu lima
tahun terakhir, PT Modernland Realty Tbk.
sukses membangun persepsi konsumen melalui berbagai portofolio yang telah dikembangkannya.
Di sub sektor residensial, misalnya. Modernland Realty saat ini dikenal sebagai pengembang
kawasan kota mandiri masa depan berwawasan lingkungan bertajuk Jakarta Garden City.
Sementara, di segmen industrial, Modernland Realty melalui ModernCikande Industrial Estate
juga semakin diperhitungkan sebagai salah satu developer terbaik tanah air karena menawarkan
berbagai keunggulan kompetitif bagi pelaku usaha baik domestik maupun internasional.
Modernland Realty bahkan mampu menciptakan inovasi terbaru dengan mengembangkan
kawasan industri berkonsep halal pertama di Indonesia yang sesuai dengan standar halal dunia
bernama Modern Halal Valley.
Pembaca sekalian, di edisi teranyar ini kami kembali menampilkan berbagai peristiwa
menarik terkait perkembangan yang terjadi di dalam maupun di luar lingkup Modernland
Group. Di rubrik laporan utama, kami mengulas mengenai perkembangan terkini dua lini
bisnis unggulan Perseroan yang semakin melesat yaitu kawasan hunian Jakarta Garden City dan
Kawasan industri ModernCikande Industrial Estate. Simak juga berbagai artikel menarik terkait
partisipasi Perseroan pada berbagai event berskala nasional dan implementasi Perseroan dalam
aktualisasi program CSR.
Akhir kata, kami berharap beragam informasi yang ditampilkan pada edisi kali ini dapat terus
menginspirasi dan membantu anda untuk mengenal lebih dekat dengan Modernland Group.
Tak lupa pula, masukan dan saran dari anda para pembaca setia selalu kami harapkan sebagai
bentuk perhatian dan perbaikan bagi kami di edisi-edisi mendatang.
Salam
PEMIMPIN REDAKSI: Freddy Chan REDAKTUR PELAKSANA: Gunawan Setyo Hadi SIDANG
REDAKSI: Rahayu Puji Astuti PROMOSI/PEMASANGAN IKLAN: Herawati Puspita, Siti Munarti
PENERBIT: PT. Modernland Realty Tbk. ALAMAT: Green Central City, Commercial Area 5th Floor,
Jl. Gajah Mada No. 188 Jakarta Barat 11120, Indonesia TELEPON: +62 21 293 65 888 (Hunting)
WEBSITE: http://www.modernland.co.id
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laporan utama
Di tengah kondisi pasar
properti yang masih
cukup menantang kurun
waktu lima tahun terakhir,
PT Modernland Realty
Tbk. sukses membangun
persepsi konsumen melalui
berbagai portofolio
yang telah dikembangkan.
Jakarta Garden City dan
ModernCikande Industrial
Estate adalah dua
diantaranya.

Jakarta Garden City

High Quality Brand
From Modernland Realty

ModernCikande, Banten

TAK BISA dipungkiri, pembangunan sarat dengan kualitas yang
dikembangkan Modernland Realty pada proyek hunian Jakarta
Garden City (JGC), membuat Modernland saat ini dikenal sebagai
pengembang kawasan kota mandiri masa depan berwawasan
lingkungan. JGC tak hanya hadir sebagai kawasan hunian terbaik
namun juga didukung oleh berbagai sarana infrastruktur, area
komersial serta serbaneka fasilitas terlengkap di wilayah Jakarta
timur.
Dari segi infrastruktur, JGC didukung oleh beberapa prasarana
jalan, seperti akses tol menuju Bandara Soekarno Hatta melalui Tol
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Tj Priok – Ancol – Bandara Soetta, akses jalan Tipar – Cakung menuju
Kawasan Kelapa Gading serta akses menuju Jalan Raya Bekasi.
Sementara, untuk fasilitas yang telah dibangun antara lain Club
House yang merangkum gym, kolam renang olympic size, children
playground, lapangan basket, lapangan tenis, ECO park dan ballroom,
fasilitas kuliner Food Garden, ruko, sekolah, pusat perbelanjaan
AEON Mall serta gerai retail perkakas asal Swedia, IKEA yang tengah
dibangun.
Terkini, JGC juga telah meluncurkan hunian vertikal pertama
bertajuk Cleon Park Apartment yang menempati lahan seluas 1,7
hektar dan terintegrasi dengan area komersial Cleon Park yang
dirancang sebagai pusat lifestyle. Tak heran, jika Jakarta Garden City
saat ini menjelma sebagai sebuah gaya hidup di lingkungan mandiri
yang tepat untuk tempat tinggal, investasi, bekerja, rekreasi dan
belajar di tengah hijaunya lingkungan.
Di segmen industrial, Modern Realty juga semakin diperhitung
kan sebagai salah satu developer terbaik tanah air melalui proyek
ModernCikande yang semakin diminati karena menawarkan
berbagai keunggulan kompetitif bagi pelaku usaha baik domestik
maupun internasional. Teraktual, PT Modernland Realty Tbk. juga
turut menciptakan inovasi terbaru dengan mengembangkan kawasan
industri dengan konsep halal pertama di Indonesia yang menerapkan
atau sesuai dengan standar halal Internasional. Ke depannya,
penjualan lahan di kawasan ModernCikande dipastikan akan terus
meningkat, mengingat luas lahan yang dimiliki ModernCikande
tercatat sebagai salah satu kawasan industri terbesar di barat
Jakarta.

Jakarta Garden
City adalah jaminan
kualitas hidup bagi
penghuninya
AEON Jakarta Garden City

Hunian Kelas Dunia dengan
Serbaneka Fasilitas Terlengkap
TINGGAL DALAM sebuah lingkungan yang nyaman dan dikelilingi
serbaneka fasilitas untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya
merupakan salah satu impian dan syarat utama bagi banyak orang
saat memilih hunian tempat tinggal. Karena dengan demikian,
mereka tak perlu lagi repot-repot lagi berjibaku dengan kemacetan
karena semua fasiltas gaya hidup tersebut semakin mudah dijangkau.
Kondisi inilah yang turut melatarbelakangi PT Mitra Sindo Sukses
–anak usaha PT Modernland Realty Tbk. dalam mengembangkan
Kawasan hunian Jakarta Garden City (JGC). Sebagai kota mandiri
terbesar di wilayah Jakarta Timur, hingga saat ini JGC terus
mempercepat pengembangan dan pembangunan beragam fasilitas
di kawasan perumahan seluas 370 hektar yang terletak di Jalan Raya
Cakung-Cilincing, exit tol Cakung Timur, Jakarta Timur tersebut.
Untuk menunjang berbagai kebutuhan penghuninya, misalnya.
Sejumlah fasilitas telah dibangun dan beroperasi, antara lain Club
House yang merangkum gym, kolam renang olympic size, children
playground, lapangan basket, lapangan tenis, ECO park dan ballroom,
Modern Market, Food Garden serta Sekolah Global Mandiri (TKSMU). Tinggal di JGC juga semakin lengkap dengan beroperasinya
pusat perbelanjaan asal Jepang, AEON Mall Jakarta Garden City,
menyusul fasilitas berikutnya gerai retail perkakas asal Swedia, IKEA
Jakarta Garden City yang saat ini progres pembangunannya sedang
dilakukan dan Rumah sakit Mayapada.
Freddy Chan, Wakil Direktur Utama PT Modernland Realty Tbk.
mengatakan, berbagai fasilitas yang telah dibangun akan menjadi
sebuah nilai tambah bagi JGC sebagai kawasan hunian modern
berkualitas dan berkelas dunia. “Kehadiran berbagai fasilitas tersebut
membuat Modernland Realty optimis jika permintaan properti
di Jakarta Garden City akan semakin meningkat ke depannya.

Dan, untuk mengantisipasi hal tersebut kami telah menyiapkan
serangkaian produk properti hunian maupun komersial terbaru di
Jakarta Garden City,” ujarnya.
Freddy Chan mencontohkan, beberapa waktu lalu, JGC sukses
memasarkan produk hunian terbaru Cluster Mahakam Tahap 2 yang
berhasil terserap hingga 70% dari total 108 unit yang ditawarkan,
meski di tengah kondisi pasar yang belum begitu bergairah. “Ini
membuktikan bahwa masyarakat sangat menyukai produk properti
yang ditawarkan oleh Jakarta Garden City karena memiliki berbagai
kelebihan,” jelas Freddy Chan.
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laporan utama

ModernCikande, Banten

yang ditawarkan di JGC saat ini 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. “Ini membuat pemilik properti
di Jakarta Garden City untung sementara di beberapa
kawasan lain terutama di barat Jakarta harga propertinya
cenderung stagnan. Terlebih, ruang pertumbuhan
harganya masih sangat lebar karena merujuk pada hunian
di Kelapa Gading, Jakarta Utara, harganya telah mencapai
Rp35-40 juta/m2. Padahal jarak keduanya melalui Jl Tipar
Cakung hanya 4,5 km saja. Karena itu, bisa dipastikan JGC
sangat berpotensi menjadi pusat pertumbuhan baru di
Jakarta Timur,” pungkas Hyronimus.

Cluster Mahakam merupakan cluster keenam yang dikembangkan
di kawasan River Garden, sebuah kawasan pengembangan tahap II
di Jakarta Garden City seluas 100 hektar. Lima cluster sebelumnya
terdiri atas Mississippi, Yarra, Thames, La Seine, dan Shinano. Kecuali
Shinano tahap dua yang dipasarkan akhir November 2017, empat
cluster lainnya sudah selesai dibangun dan mulai diserahterimakan
secara bertahap kepada para pembelinya.

Momentum Investasi
Sementara itu, Hyronimus Yohanes, General Manager Sales &
Marketing Jakarta Garden City menuturkan, saat ini banyak mata
tertuju ke JGC setelah beroperasinya AEON Mall dan beroperasinya
akses tol Cilincing - Tanjung Priok karena membuat kawasan hunian
ini semakin mudah diakses dari tol dalam kota dan berbagai kawasan
Jabodetabek, seperti Pluit, Bandara Soekarno-Hatta, Pelabuhan,
Ancol, Mangga Dua, dan sebagainya.
Karena itu, ajak Hyronimus, saat inilah momentum yang tepat
untuk membeli rumah di JGC, sebab, dengan tersedianya berbagai
fasilitas komersial dan pusat gaya hidup di JGC terus mendongkrak
nilai properti di Jakarta Garden City. Sebagai gambaran, harga rumah

Cluster Mahakam

ModernCikande Industrial Estate

Kawasan Industri Percontohan
Terbesar di Barat Jakarta
DARI BEBERAPA kawasan industri yang ada di Kabupaten Serang,
kawasan industri ModernCikande merupakan salah satu kawasan
industri terbesar di barat Jakarta. ModernCikande dikembangkan
PT Modern Industrial Estat, yang merupakan anak usaha dari PT
Modernland Realty Tbk. Lokasinya pun terbilang strategis yakni
berada di kawasan Cikande, Serang, Banten, atau sekitar 68 km dari
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Jakarta, 75 km dari Pelabuhan Tanjung Priok dan 50 km dari Bandara
Internasional Soekarno-Hatta. ModernCikande dapat diakses melalui
tol Jakarta-Merak kemudian keluar melalui pintu tol Cikande.
Pascall Wilson Direktur Utama PT Modern Industrial Estat
menuturkan, dari total lahan 3.175 hektar, luas lahan yang telah
dikembangkan mencapai 40% dengan sisa landbank sekitar 1500-

Modern Halal Valley

an hektar. Dalam kondisi aktual, lebih dari 200 perusahaan baik
lokal maupun multinasional dari berbagai ragam jenis usaha
mempercayakan ModernCikande Industrial Estate sebagai rumah
bagi usaha dan bisnis mereka, antara lain; perusahaan F&B, chemical
yang diikuti perusahaan steel, metal product & smelter serta
perusahaan di bidang home & building materials.
Beberapa perusahaan multinasional yang telah beroperasi
diantaranya PT. Berri Indosari, PT. Boo Young Indonesia, PT. Fajarina
Unggul Industry, PT. Jongka Indonesia, PT. Chempro Indonesia, PT.
Marindo Lab Pratama, PT. Sierad Industries, PT. Cargill Indonesia,
PT. San Fang Indonesia, PT. Citra Baru Steel, PT. Pigeon Indonesia,
PT. Charoen Pokphand Indonesia, PT. Tomoe Engineering, PT
Cementaid Sales and Services Indonesia dan beberapa perusahaan
multinasional lainnya.

Pascall mengatakan, melalui
Modern Halal Valley, ModernCikande
Industrial Estate siap memfasilitasi
investor industri halal, baik dari lokal
maupun asing. Sebab, Modern Halal
Valley merupakan zona industri halal
yang merangkul nilai-nilai standar
halal
Internasional,
memenuhi
standar tertinggi mengenai halal,
keamanan pangan, dan kelestarian
lingkungan.
Untuk tahap pertama, Modern
Halal Valley akan mengembangkan
kawasan
zona
logistik
halal
internasional yang dibagi dalam
beberapa sektor, mulai dari pusat
distribusi nasional, kompleks ruang pendingin, dan berbagai sektor
lainnya. Modern Halal Valley juga menyediakan ruang komersial
bagi perusahaan yang aktif dalam bisnis halal, perdagangan, dan
perbankan baik skala nasional, Asia dan dunia. Modern Halal Valley
juga merupakan tempat yang tepat bagi para wirausahawan untuk
menumbuhkan ide-ide baru dan ingin berkontribusi dalam industri
halal global di Indonesia.
“Kami berharap kiranya cluster ini mampu mendorong per
tumbuhan industri halal di Indonesia sekaligus menjadikan Indonesia
sebagai salah satu pemain uatama di Industri halal global. Dan kami
optimis zona industri halal di ModernCikande Industrial Estate akan
diminati karena ModernCikande Industrial Estate memiliki banyak
keunggulan yang diperlukan oleh investor dan pelaku industri,”
tuturnya optimis.

Sarana Infrastruktur yang Lengkap
Saat ini, ModernCikande Industrial Estate semakin menunjukkan
kualitasnya sebagai salah satu kawasan industri terbaik yang pantas
diperhitungkan di Indonesia. Komitmen tersebut ditunjukkan
dengan pesatnya pengembangan berbagai fasilitas untuk mendukung
aktivitas bisnis bagi para tenant-nya di dalam kawasan industri yang
berlokasi di Cikande, Serang, Banten tersebut.
Selain menjual kavling lahan industri siap bangun, ModernCikande
Industrial Estate juga dilengkapi dengan infrastruktur berkualitas
dan fasilitas-fasilitas pendukung serta pengaturan kawasan, antara
lain Water Treatment Plant (WTP) atau IPAL dengan kapasitas awal
100 liter per detik, sementara di dalam kawasan industri telah berdiri
komplek pertokoan, klinik, kantor pos, kantor perbankan, kantin
serta Hotel Swiss-Belinn ModernCikande Banten.
Teranyar, salah satu bentuk inovasi yang dikembangkan
ModernCikande Industrial Estate adalah dengan mengembangkan
Modern Halal Valley, sebuah cluster industri halal pertama yang
terintegrasi dan terbesar di Indonesia dengan lahan seluas 500
hektar. Cluster ini nantinya merangkum Halal Intergrated Supply
Chain, Standard Factory Building, Industrial Land, dan Logistic Park.

Swiss Belinn Cikande
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new release

Cluster Garcia Kota Modern

Hunian Eksklusif
Siap Huni di Jantung
Kota Modern
tersebut dipasarkan dengan harga mulai dari Rp1,7 miliar. Sebagai
gambaran, saat klaster Havana Kota Modern dipasarkan pertama
kali, harga yang ditawarkan masih berkisar Rp400 juta-an, namun
untuk saat ini, harga rumah di pasar sekundernya telah mencapai
Rp1,3 miliar.

BERBAGAI HUNIAN modern eksklusif terus dikembangkan PT
Modernland Realty Tbk. untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi
masyarakat yang begitu antusias terhadap portofolio residensial
yang dibangun Modernland Realty. Setelah sukses dengan Cluster
Mahakam yang dikembangkan di Jakarta Garden City beberapa
waktu lalu, saat ini, Modernland Realty kembali meluncurkan rumah
siap huni yang terletak di Klaster Garcia, Kota Modern, Tangerang.
Klaster ini dibangun sangat eksklusif dan sangat terbatas karena
hanya dipasarkan sebanyak 75 unit saja di atas lahan seluas 1,26
hektar. Sebagai hunian modern, klaster Garcia memiliki banyak
keunggulan, seperti lokasinya yang terletak di area pengembangan
lama yakni di blok QG, persis bersebelahan dengan klaster Havana
atau berada tepat di jantung Kota Modern. Selain itu, gerbang dan
jalan menuju klaster Garcia juga menyatu dengan klaster Kaveling
Golf yang memiliki ciri khas rumah yang cukup luas. Klaster Garcia
juga dilengkapi fasilitas di dalam klaster yaitu swimming pool dan
Children Playground.
Adapun, keunggulan berikutnya yaitu harga rumah di klaster
Garcia masih sangat reasonable. Sebab, rumah dua lantai bergaya
modern kontemporer dengan 3 pilihan tipe yakni L6.5, L7.5 dan L9
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Saat ini, di perumahan Kota Modern telah tersedia beragam
fasilitas untuk memenuhi kebutuhan penghuni, seperti pusat
perbelanjaan Metropolis Town Square, Padang Golf Modern & Sport
Club seluas 80 hektar, Sekolah Harapan Bangsa, BPK Penabur, Rumah
Sakit Mayapada, dua buah SPBU, pasar modern, hingga restoran.
Selain lengkapnya fasilitas, lokasi Kota Modern yang strategis juga
ikut mendorong kenaikan harga properti. Kawasan perumahan yang
bebas banjir ini memiliki akses yang sangat dekat dan cepat menuju
Bandara Soekarno-Hatta. Memiliki lima akses utama yakni Tol
Merak, Tol Bandara Sedyatmo, jalan Raya Daan Mogot, Jalan Raya
Serpong, dan Jalan Cipondoh Raya serta akses tol menuju bandara
Soekarno-Hatta.
Kelengkapan berbagai fasilitas tersebut memungkinkan para
penghuni tidak perlu repot-repot untuk keluar kawasan Kota
Modern hanya untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan
aktifitasnya sehari-hari. Karena untuk melakukan kegiatan bisnis,
bekerja, berbelanja, sekolah ataupun sekadar hang out bersama
teman dan kerabat bisa dilakukan di dalam kawasan perumahan
saja. So, tunggu apalagi, segera miliki rumah impian Anda hanya di
Cluster Garcia.
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peristiwa
31 Oktober-2 November 2018

ModernCikande Partisipasi dalam Indonesia
Infrastructure Week 2018
KAWASAN INDUSTRI ModernCikande Industrial Estate (MCIE) kembali berpartisipasi
dalam event pameran berskala nasional Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2018
sekaligus pameran infrastruktur terbesar dan terlengkap di Indonesia yang berlangsung di
Jakarta International Expo, 31 Oktober hingga 2 November 2018.
Ajang IIW sendiri bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam agenda
pembangunan infrastruktur negara, serta memberikan platform bagi para pelaku bisnis
dan penyedia solusi di bidang infrastruktur untuk mengetahui lebih detil terkait informasi,
tantangan, serta peluang dalam memaksimalkan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.
Pada tahun yang ke-6 ini, IIW 2018 dihadiri sekitar 16,000 visitor mulai dari profesional
pada sektor energi, air & pengolahan limbah, perkeretaapian, pelabuhan, utilitas,
konstruksi serta transportasi. Tak hanya itu, selama 3 hari tersebut, seluruh pemain
kunci di dalam rantai pasok industri infrastruktur Indonesia termasuk ModernCikande

07 November 2018

IKEA Gelar Ground Breaking
Store Pertama di Jakarta
IKEA INDONESIA, perusahaan
perabot asal Swedia, menggelar
acara peletakan batu pertama
(ground breaking) sebagai tanda
dimulainya pembangunan IKEA
yang terletak di perumahan berskala
kota (township) Jakarta Garden City.
Toko ini merupakan toko kedua
IKEA di Indonesia sebagai salah
satu bentuk ekspansinya di bisnis
ritel. Toko IKEA pertama berada
di kawasan Alam Sutera, Tangerang. Masih besarnya potensi pasar
yang membuat perusahaan kembali membuka IKEA di Jakarta Garden
City. “Jakarta merupakan kota yang sangat penting bagi IKEA dengan
penduduknya yang lebih dari 10 juta orang. Kami mengucapkan terima
kasih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kedutaan Besar Kerajaan
Swedia, serta seluruh pihak untuk dukungan dan sambutan baiknya
atas rencana pembangunan toko pertama kami di Jakarta,” ujar Patrik
Lindvall - President Director PT Hero Supermarket Tbk..
IKEA menawarkan beragam rangkaian produk rumah tangga dengan
harga terjangkau yang diharapkan dapat mendukung kehidupan seharihari yang lebih bagi banyak orang. IKEA Jakarta Garden City dibangun di
atas lahan seluas 3,7 hektar dengan rencana bangunan seluas 89.000 m2.
Rencananya pembangunan IKEA Jakarta Garden City selesai dan dibuka
pada tahun 2020.

12 :
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Industrial Estate dipertemukan untuk menjajaki
peluang baru, bertukar pikiran, membangun
koneksi, serta memamerkan produk dan jasa
unggulan mereka.

11-12 November 2018

Modernland Semarakkan
Turnamen Futsal Property
Cup XII 2018
PT MODERNLAND REALTY TBK. kembali berpartisipasi dalam
Turnamen futsal tahunan bertajuk Property Cup XII tahun 2018
yang digelar Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di
lapangan futsal Goedang Seng, Kalimalang, Jakarta Timur, 10-11
November 2018 lalu. Pada turnamen yang diikuti 16 peserta dari
berbagai perusahaan properti, perbankan, instansi dan industri
properti tersebut kesebelasan Modernland harus tersingkir usai
takluk dalam babak penyisihan group.
Pada pembukaan turnamen di hari pertama, hadir sejumlah
undangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR), DPP REI dan DPP Apersi. Pada tahun ini tim futsal
Bank BNI berhak menjadi juara pertama dan berhak mengantongi
uang tunai sejumlah Rp12 juta, trophy dan medali setelah di babak
final, berhasil mengalahkan tim futsal Intiland Development.
Sementara
peringkat
ketiga dan keempat, di
tempati oleh tim futsal
Bank BTN dan Bank
DKI, dimana masingmasing tim berhak men
dapatkan uang tunai
masing-masing sebesar
Rp4 juta dan Rp1 juta.

12 November 2018

Jotun Gelar Pelatihan Cat
bagi Tim Arsitek, Proyek dan
Perencanaan JGC
GUNA MENGETAHUI tata cara pengecatan yang benar dan efisien, PT Jotun
Indonesia menggelar pelatihan soft skill berupa Paint Training bagi para
arsitek, proyek serta tim perencanaan Jakarta Garden City. Kegiatan pelatihan
yang digelar di Club House Jakarta Garden City tersebut turut diikuti puluhan
peserta. Adapun, tujuan dari pelatihan tersebut agar peserta yang hadir benar
- benar mengetahui terkait penggunaan cat dan tata cara pengecatan sebelum
diaplikasikan pada bangunan proyek yang ada di Jakarta Garden City.
Hyronimus Yohanes, General Manager Sales & Marketing PT Mitra Sindo
Sukses menuturkan, dengan adanya kegiatan pelatihan ini, para peserta yang

berasal dari tim proyek bisa benar - benar mengetahui tata
cara penggunaan cat yang benar. Karena diakui Hyronimus,
saat ini masih banyak yang belum mengetahui tata cara
pengecatan yang baik dan benar. Pelaksanaan pelatihan ini
sendiri dimulai dari workshop, kemudian praktik pengecatan
yang dimulai dari pengamplasan, pengecatan lapisan dasar
dan diakhiri dengan teknik pengecatan lapisan luar.

14-17 November 2018

ModernCikande Ikuti
Pameran Plastics & Rubber
Indonesia 2018
18 November 2018

ModernCikande Gelar Golf
Tournament 2018
SELAIN BERPARTISIPASI dalam event Indonesia Infrastructure
Week (IIW) 2018, Kawasan industri ModernCikande Industrial
Estate (MCIE) juga terlibat penuh dalam ajang Plastics & Rubber
Indonesia 2018, pelopor dan satu-satunya pameran untuk industri
pengolahan plastik dan karet berskala global di Indonesia. Pameran
yang berlangsung selama empat hari ini diselenggarakan pada 14
November 2018 hingga 17 November 2018 di JIExpo Kemayoran,
Jakarta.
Bersamaan dengan Drinktech Indonesia, Plaspak Indonesia,
Mould & Die Indonesia serta Printech Indonesia; pameran tahunan
ini menyajikan berbagai tren terkini di industri plastik, pengolahan
minuman, serta teknologi dan solusi pengemasan. Pameran ini juga
akan menghubungkan lebih dari 470 perusahaan dengan lebih dari
13.000 buyers dan profesional, lewat berbagai macam teknologi plastik
dan karet yang komprehensif, serta seminar yang menampilkan
inovasi dan peluang di industri terkait.

PT MODERN INDUSTRIAL ESTAT, pengembang kawasan industri
ModernCikande di Serang, Banten, kembali menggelar acara
Turnamen Golf ModernCikande di Padang Golf Modern, Tangerang,
Banten, (18/11) lalu. Turnamen semacam Tenant Gathering dan
merupakan agenda tahunan ModernCikande dalam bentuk
Turnamen Golf ini sendiri memasuki tahun ketiga sejak digelar pada
2016 lalu.
”Acara Turnamen Golf ModernCikande ini digelar sebagai ajang
berkumpulnya para direksi dan owner perusahaan-perusahaan
penghuni kawasan industri ModernCikande beserta segenap top level
management dan para stakeholders PT Modern Industrial Estat dan
PT Modernland Realty Tbk.,” jelas Pascall Wilson, Direktur Utama
PT Modern Industrial Estat seraya menambahkan melalui acara
Turnamen Golf ModernCikande ini, diharapkan dapat memberikan
informasi perkembangan terbaru ModernCikande kepada para
peserta turnamen. Turnamen Golf ModernCikande diikuti sekitar 100
orang jajaran direksi dan owner perusahaan-perusahaan penghuni
kawasan industri ModernCikande.
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JGC Gelar Product Knowledge
bersama Property Agent
PT MITRA SINDO SUKSES, pengembang perumahan skala kota
(township) Jakarta Garden City, menggelar acara agent gathering yang
bertujuan untuk mengenalkan berbagai produk properti (product
knowledge) yang sedang dipasarkan sekaligus melihat secara langsung
berbagai keunggulan dan progress pembangunan fasilitas yang ada di
Jakarta Garden City kepada para agen property (23/11). Dalam acara
tersebut sejumlah agen properti yang berasal dari berbagai wilayah di
Jabodetabek ini tampak sangat antusias, mengingat produk-produk
yang ditawarkan memiliki nilai investasi tinggi. ”Agen properti
merupakan partner dan memiliki arti penting bagi kami. Dan kami
berharap bisa meningkatkan penjualan melalui kerjasama dengan
agen properti karena mereka memiliki jaringan yang luas,” ujar Sami
Miettinen, Direktur Utama PT Mitra Sindo Sukses.
Salah satu produk terbaru yang ditampilkan dalam agent gathering
tersebut adalah unit-unit rumah yang terdapat di Cluster Mahakam
yang merupakan cluster keenam di kawasan River Garden. Ada 4 tipe
ukuran rumah yang dipasarkan di cluster Mahakam Tahap 2 seluas
7,5 hektar ini berupa Tipe L6 (69/90), L7 (86/105), L8 (110/120) dan L10

(135/170) yang dibanderol seharga mulai dari Rp2 Miliar-an. Adapun
cara pembayarannya dengan tunai bertahap hingga 24X dan KPR
dengan DP yang dapat dicicil hingga 36X. Pada periode penjualan
cluster Mahakam Tahap 2, konsumen mendapatkan berbagai promo
yaitu gratis paket kitchen set, kitchen appliances, lantai kayu di kamar
utama, dan smart lock system di pintu utama.

25 November 2018

JGC Umumkan Pemenang Undian
Doorprize HR-V Bagi Pembeli

14 :
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JAKARTA GARDEN CITY (JGC) mengumumkan pemenang
program undian bagi pembeli produk properti di JGC periode
akhir 2018 sebagai apresiasi bagi para pelanggan setianya (25/11).
Pada acara yang digelar di Sales Gallery JGC tersebut, salah satu
konsumen, Bapak Rosmalin tampil sebagai pemenang hadiah
utama berupa satu unit mobil Honda HR-V.
Sebelumnya, gelaran undian berhadiah ini diikuti oleh para
konsumen yang telah melakukan pembelian berbagai produk di
JGC dengan periode penjualan 31 Juli 2018 sampai dengan 31 Oktober
2018. Saat itu, setiap transaksi yang dilakukan akan mendapatkan
1 kupon undian untuk kelipatan harga dengan nominal 1 Miliar.
Sebagai contoh, jika harga unit yang dibeli seharga Rp3,5 miliar,
maka bagi konsumen tersebut berhak mendapat 3 kupon dan
dapat diakumulasikan. Acara ini juga turut dihadiri oleh pihak
notaris, kepolisian, dan perwakilan dari Dinas Sosial Jakarta Timur.
Hyronimus Yohanes, General Manager Sales & Marketing Jakarta
Garden City mengatakan, program undian berhadiah tersebut
merupakan program berkala yang digelar untuk mengapresiasi
pelanggan setia yang telah memberikan dukungannya dalam
bentuk pembelian produk-produk yang dipasarkan Jakarta Garden
City.

VOL. 14 MEI 2019

: 15

peristiwa
25 November 2018

JGC Writing Competition for Journalist 2018
Berakhir dengan 11 Pemenang

JAKARTA GARDEN CITY Writing Competition For Journalist 2018
yang digelar PT Mitra Sindo Sukses selaku pengembang proyek skala
kota Jakarta Garden City dan diikuti oleh 24 media cetak maupun
online Nasional akhirnya mengumumkan sebanyak 11 pemenang

Minggu, (25/11) lalu. Ke-11 pemenang tersebut berasal dari berbagai
media baik cetak, online maupun majalah.
Sami Miettinen, Direktur Utama PT Mitra Sindo Sukses
mengatakan, berdasarkan serangkaian penilaian terhadap 65 karya
tulisan yang masuk dimana penilaiannya mencakup beberapa
kriteria seperti kesesuaian tema, pendalaman berita, improvisasi
penulisan, serta diskusi bersama yang telah dilakukan oleh para
dewan Juri maka pemenang kompetisi jurnalistik bertema “11th
Jakarta Garden City ; Built Quality, Lifestyle and Convenience Living”
tersebut dimenangkan oleh Suyunus Rizki dari Harian Koran Jakarta,
disusul Anton Chrisbiyanto dari Harian Koran Sindo dan M Latif
dari portal berita Kompas.com. “Atas prestasi tersebut, masingmasing pemenang berhak mendapatkan uang tunai sebesar RP7,5
juta untuk pemenang pertama, Rp6 juta untuk pemenang kedua dan
Rp4,5 juta bagi pemenang ketiga,” sebut Sami. Dirinya pun berharap,
penyelenggaraan kompetisi penulisan tersebut dapat memacu para
jurnalis untuk berkarya lebih baik lagi, sehingga pesan yang ingin
disampaikan kepada masyarakat dapat dikemas secara lebih baik lagi
melalui berita yang dibuat,” tuturnya optimis.

25 November 2018

Ayo Hidup Sehat TV One
Bersama JGC
KONSER RADIOSHOW dan program talkshow Ayo Hidup Sehat
TVOne yang digelar di Food Garden Jakarta Garden City, Minggu
(25/11) lalu berlangsung dengan meriah. Selain dihadiri ribuan
masyarakat dari sekitar kawasan JGC, acara yang juga disiarkan
secara langsung oleh stasiun TVOne mulai dari pukul 20.00 sampai
23.00 WIB tersebut turut menampilkan beberapa bintang tamu
seperti Tony Q Rastafara, Nath the Lions, Orkes Gunung Es dan TNT
Band. RadioShow TVOne merupakan program variety show dengan
muatan utama pada talk show inspiratif dan musik berkualitas.
Talk show dalam program ini menampilkan tokoh-tokoh inspiratif
dari berbagai kalangan. Termasuk, musisi terpilih yang tampil dari
beragam genre musik, khususnya mereka yang memilih jalur indie
(Independent label). Acara malam itu sukses membuat kawasan Food
Garden Jakarta Garden City penuh sesak oleh ribuan penonton. Acara
ini sendiri sebelumnya diawali dengan program talk show bertema
kesehatan dan gaya hidup sehat yaitu bertajuk “Ayo Hidup Sehat”

16 :

VOL. 14 MEI 2019

dengan pembawa acara dr. Sheila Salsabila, Bmedsc. Dalam acara
bincang-bincang ini para penonton mendapat edukasi tentang gaya
hidup dan senam zumba bersama yang juga digelar di Food Garden
Jakarta Garden City.
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Modernland Raih IICD
Award 2018
PT MODERNLAND REALTY TBK. berhasil meraih penghargaan
dalam acara The 10th IICD Corporate Governance Award 2018 yang
diinisiasi oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship
(IICD) yang bekerja sama dengan media Kontan. Penghargaan ini
didedikasikan bagi perusahaan-perusahaan publik yang dinilai
terbaik dalam komitmennya menjalankan tata kelola perusahaan
atau Good Corporate Governance (GCG) dan sekaligus memperingati
pengabdian IICD yang selama 18 tahun berkiprah dalam melakukan
internalisasi GCG di Indonesia, baik melalui kegiatan training, riset,
konsultasi dan seminar GCG di dalam dan luar negeri.
Mengusung tema “Bringing about Changes: Opportunities and
Challenges for Directors”, acara yang digelar di Hotel Le Meridien,
Jakarta, Senin (10/12) lalu ini secara khusus memberikan apresiasi
terhadap Top 50 Biggest Market Cap and Mid Cap of Public Listed
Companies in Indonesia melalui sejumlah kategori. Acara semakin
meriah karena turut dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu)
Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dan Boediono, Wakil
Presiden Republik Indonesia periode 2009 – 2014 serta ratusan peserta
yang sebagian besar berasal dari kalangan perusahaan emiten.

12 Desember 2018

JGC Sabet HousingEstate
Award 2019

MENUTUP TAHUN 2018, Perumahan skala kota (township) Jakarta
Garden City juga berhasil meraih penghargaan di ajang HousingEstate
Awards 2018 untuk kategori “Most Favoured Township Scale Housing
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PT Modernland Realty Tbk. sendiri berhasil meraih penghargaan
“The Best Top 50 Biggest Mid Cap of Public Listed Companies” untuk
kategori “Best Disclosure and Transparency”. Penghargaan diterima
oleh Freddy Chan, Wakil Direktur Utama PT Modernland Realty
Tbk. “Kami berterima kasih atas diberikannya penghargaan ini yang
kedua kali. Penghargaan ini akan memotivasi dan menyemangati
kami dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang lebih baik lagi
di masa mendatang. Kami akan terus memanfaatkan pengalaman
dan segenap keahlian agar tetap berada di garis terdepan industri
properti di Indonesia,” ujar Freddy Chan.

Estate in Jakarta”. Acara penghargaan yang diselenggarakan Majalah
HousingEstate tersebut berlangsung di Hotel Le Meridien, Jakarta,
Rabu (12/12). Penghargaan diberikan kepada proyek-proyek dengan
penjualan terbanyak di Jabodetabek dan dibeberapa kota-kota besar
lainnya di Indonesia.
Penghargaan ini didasarkan pada hasil survei Tim HousingEstate.
Adapun, indikator yang digunakan adalah volume atau nilai penjualan
mulai tanggal 1 Januari hingga 30 Oktober 2018. Tercatat, sejumlah
proyek-proyek properti berhasil menerima penghargaan karena tetap
mencatat penjualan yang baik tahun ini kendati pasar properti secara
umum masih mengalami kelesuan.
Penghargaan diterima oleh Hyronimus Yohanes, General
Manager Sales & Marketing Jakarta Garden City. “Kami bangga
dan sangat senang kembali menerima penghargaan ini. Untuk
memempertahankan dan meningkatkan penjualan di saat kondisi
perekonomian yang belum sepenuhnya kondusif, tentu bukanlah hal
yang mudah. Berbagai strategi kami lakukan. Banyaknya keunggulan
yang dimiliki, membuat masyarakat begitu meminati Jakarta Garden
City. Ke depan kami akan bekerja lebih keras lagi untuk membuat
Jakarta Garden City semakin berkembang. Kami juga berterima kasih
atas kepercayaan masyarakat dan konsumen yang telah memilih
Jakarta Garden City sebagai kawasan hunian dan usaha,” kata
Hyronimus Yohanes.
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Senam Bersama di Kota Modern
MENJAGA KESEHATAN serta kebugaran tubuh menjadi hal yang
penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, salah satunya
melalui kegiatan berolahraga. Hal inilah yang dilakukan Modernland
Realty, pengembang Kawasan perumahan Kota Modern, Tangerang
dengan menggelar acara senam rutin bersama penghuni perumahan
Kota Modern maupun warga sekitar setiap Sabtu pagi di Modern
Town Market, Kota Modern.
Selain menjaga pola hidup sehat, kegiatan yang disponsori oleh
Pengelola Modern Town Market bersama beberapa Vendor seperti
PT Bima Bangun Sentana (Outsourcing Keamanan), PT Kami Jaya
(Outsourcing Cleaning Service) serta PT Maleov (Outsourcing

Parking) ini bertujuan untuk memfasilitasi warga Kota Modern dalam
berolahraga bersama agar dapat menjalin hubungan silaturahmi
antar warga sekaligus sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan
pengunjung pasar Modern Town Market. Selain berolahraga, para
peserta senam yang dihadiri sekitar 80-an warga tersebut juga dapat
menikmati snack yang disediakan secara gratis.

31 Januari 2019

JGC Gelar Bincang Imlek

26 Januari 2019

Sushi Experience di JGC
JAKARTA GARDEN CITY (JGC) kembali memberikan
pengalaman menarik dan berbeda bagi para calon
konsumennya. Teranyar, dengan mengadakan cooking
class sushi bertema “Sushi Experience”, yang bekerjasama
dengan Sushi Tei Indonesia. Tak pelak, pengalaman ini pun
disambut dengan sangat antusias oleh para konsumen JGC.
Tak hanya diajarkan cara menggulung dan menata
sushi, para peserta yang mengikuti cooking class terlebih
dahulu diajarkan tips bagaimana memilih beras yang baik
untuk sushi, isi sushi, bentuk bahkan toping yang sesuai
untuk sushi yang akan dibuat. Setiap peserta juga mendapat
perlengkapan yang terdiri dari apron, bambooo sushi, dan
bahan sushi lainnya. Acara semakin meriah karena setelah
cooking class berakhir, chef dari Sushi Tei lantas memilih
hasil karya peserta terbaik dan yang menjadi pemenang akan
mendapatkan voucher makan di Sushi Tei restoran. Sambil
belajar menyajikan sushi, para calon customer yang datang
juga berkesempatan untuk melihat show unit dan survey
serta mengenal lebih dekat dengan berbagai produk dan
keuntungan berinvestasi di Jakarta Garden City.
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BERTEPATAN DENGAN perayaan tahun baru Imlek ke-2570, Jakarta Garden
City (JGC) kembali menggelar berbagai macam acara untuk menyambut
tahun baru yang jatuh pada tanggal 5 Februari 2019 tersebut. Salah satunya
dengan mengadakan acara bincang Imlek sekaligus sosialisasi informasi
mengenai kenggulan produk JGC sebagai kawasan investasi properti paling
menguntungkan di Jakarta Timur saat ini. Acara yang dihadiri ratusan
konsumen maupun calon konsumen tersebut berlangsung di Club House
Jakarta Garden City.
Hyronimus Yohanes, General Manager Sales & Marketing Jakarta Garden
City, menuturkan, salah satu yang ditampilkan dalam bincang imlek hari itu
adalah unit-unit rumah yang terdapat di Cluster Mahakam yang merupakan
cluster keenam di kawasan River Garden. Cluster Mahakam menjadi bagian
dari kawasan River Garden Jakarta Garden City yang dikelilingi oleh ruang
terbuka hijau dan danau yang menjadi keunggulan sebagai kawasan
residential yang hijau dan permai. Lingkungan dan tata bangunan cluster
Mahakam dirancang sedemikian nyaman dan asri.
Lebih lanjut Hyronimus Yohanes mengatakan, township Jakarta Garden
City diminati masyarakat karena mengusung konsep yang diinginkan oleh
masyarakat modern yakni mengedepankan kenyamanan, keamanan, dan
memiliki prospek investasi yang tinggi di masa depan. Berbagai fasilitas
modern kini telah tersedia di Jakarta Garden City.

Perayaan Imlek Holding Modernland Group

6 Februari 2019

Perayaan Imlek di Lingkungan
Modernland Group
TANGGAL 5 FEBRUARI 2019, masyarakat Tionghoa di seluruh
dunia termasuk Indonesia merayakan tahun baru Imlek ke-2570.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, kemeriahan tahun baru ini akan
berlangsung hingga hari ke-15 saat Cap Go Meh digelar sebagai
puncak perayaannya. Pada umumnya, masyarakat Tionghoa
menyambut dengan suka cita tahun baru ini dengan menghias
rumah, pertokoan, kampung, dan tempat ibadah mereka dengan
pernak-pernik yang bernuansa merah, seperti lampion, angpao,
dan lilin, sebagai simbol keberuntungan.
Serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, keluarga besar
Modernland Realty juga turut merayakan perayaan imlek
bersama seluruh karyawan sebagai salah satu bentuk toleransi
antar umat beragama. Adapun, untuk tahun ini seremoni
kemeriahan perayaan dilakukan pada hari Rabu, (06/2) dan
dilakukan di tiga tempat berbeda seperti Jakarta Garden
City, ModernCikande Industrial Estate serta Holding Group
Modernland Realty. “Semoga perayaan Imlek dapat menambah
kebersamaan, kerukunan serta menjadi spirit dan motivasi para
karyawan di lingkungan Modernland Realty untuk bekerja dan
berkarya lebih baik lagi,” ujar Human Capital Senior Managing
Director PT Modernland Realty Tbk.

Perayaan Imlek Jakarta Garden City

Perayaan Imlek ModernCikande Industrial Estate
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JGC Gelar Product Knowledge
Cluster Mahakam Tahap 2

Cluster Mahakam sendiri menjadi bagian dari
kawasan River Garden Jakarta Garden City yang
dikelilingi oleh ruang terbuka hijau dan danau yang
menjadi keunggulan sebagai kawasan residential
yang hijau dan permai. Lingkungan dan tata
bangunan di cluster ini juga dirancang sedemikian
nyaman dan asri.
Terlebih, dengan mengusung konsep hijau dan
berwawasan lingkungan, di sepanjang cluster seluas
7,5 hektar ini akan disediakan taman rindang yang
menghubungkan blok satu dengan yang lainnya,
lengkap dengan jogging track dan taman bermain
anak. Private Club House dengan kolam renang
juga tersedia di dalam cluster ini. Agent Gathering
hari itu ditutup dengan seminar motivasi bisnis
yang disampaikan oleh motivator kawakan Andre
Wongso.
Selain bersama sejumlah agent property,
sosialisasi untuk produk Cluster Mahakam Tahap 2
juga digelar Jakarta Garden City bersama sejumlah
sejumlah Principal Agent. Selain jajaran direksi PT
Mitra Sindo Sukses, acara yang digelar pada Kamis,
(21/2) tersebut turut dihadiri Freddy Chan, Wakil
Direktur Utama PT Modernland Realty Tbk.

Product Knowledge Cluster Mahakam
dengan Principal Agent

PT MITRA SINDO SUKSES, yang merupakan
anak usaha PT Modernland Realty Tbk.
kembali melakukan kegiatan pengenalan
produk (Product Knowledge) untuk produk
terbaru Cluster Mahakam Tahap 2 kepada
kepada ratusan agen properti yang berasal
dari berbagai wilayah di Jabodetabek, Kamis
(14/2) lalu. Ratusan agen properti tampak
antusias mendengarkan berbagai keunggulan
produk properti yang ditawarkan sekaligus
melihat langsung perkembangan terkini di
kawasan Jakarta Garden City.
“Para agent hari ini sangat antusias
mendapatkan pengenalan produk terbaru
dari Cluster Mahakam tahap 2. Karena itu,
melalui agent gathering ini kami optimis bisa
memberikan kontribusi terhadap penjualan,”
ujar Hyronimus Yohanes, General Manager
Sales & Marketing Jakarta Garden City.
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Product Knowledge Cluster Mahakam dengan Agent Property

23-24 Februari 2019

Jakarta Garden City Sukses Pasarkan
Cluster Mahakam Tahap 2
Cluster Mahakam merupakan cluster keenam yang
dikembangkan di kawasan River Garden, sebuah kawasan
pengembangan tahap II di Jakarta Garden City seluas 100
hektar. Lima cluster sebelumnya terdiri atas Mississippi, Yarra,
Thames, La Seine, dan Shinano. Kecuali Shinano tahap dua yang
dipasarkan akhir November 2017, empat cluster lainnya sudah
selesai dibangun dan mulai diserahterimakan secara bertahap
kepada para pembelinya.

Rumah contoh Cluster Mahakam

PERUMAHAN SKALA KOTA (township) Jakarta Garden City seluas
370 hektar, yang dikembangkan PT Mitra Sindo Sukses (anak usaha PT
Modernland Realty Tbk.) di Jl Raya Cakung-Cilincing, Jakarta Timur
berhasil memasarkan 70% cluster Mahakam Tahap 2 dari total 108 unit
yang dipasarkan dengan nilai penjualan mencapai Rp170 Miliar-an.
Pembelinya sebagian besar adalah end user sementara sisa lainnya adalah
investor.
“Ini membuktikan bahwa masyarakat sangat menyukai produk properti
yang ditawarkan Jakarta Garden City. Jadi walaupun kondisi pasar kurang
bagus, tapi kalau produk yang dipasarkan memiliki banyak keunggulan
dan prospeknya bagus, konsumen pasti akan tertarik,” ujar Sami Miettinen,
Direktur Utama PT Mitra Sindo Sukses.
Ada 4 tipe ukuran rumah yang dipasarkan di cluster Mahakam Tahap
2 yakni Tipe L6 (69/90), L7 (86/105), L8 (110/120) dan L10 (135/170) yang
dibanderol seharga mulai dari Rp2 Miliar-an. Adapun cara pembayarannya
dengan tunai bertahap hingga 24X dan KPR dengan DP yang dapat dicicil
hingga 36X. Pada periode penjualan cluster Mahakam Tahap 2, konsumen
mendapatkan berbagai promo yaitu gratis paket kitchen set, kitchen
appliances, lantai kayu di kamar utama, dan smart lock system di pintu
utama.

Suasana launching Cluster Mahakam tahap 2

Suasana launching Cluster Mahakam tahap 2
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Tingkatkan Kebersamaan, Divisi Security
Gelar Outbond Training di Kota Modern
MANAGEMENT PT Modernland Realty Tbk., kembali
melakukan kegiatan rutin tahunan berupa outbound bagi
para karyawannya. Adapun, kegiatan outbond kali ini hanya
diikuti karyawan yang tergabung dalam security Inhouse Kota
Modern, Security PT Bima Bangun Sentana (BBS), Security PT
Fajar Merah Indo Servis (FIS) serta Security PT Garda Benteng
Satria Indonesia (GBSI). Acara yang digelar selama dua hari,
yaitu pada tanggal 23-24 Februari 2019 itu, berlangsung di
Kota Modern, Tangerang.
Salah satu tujuan dari kegiatan outbound ini diharapkan
dapat memberikan berbagai manfaat bagi seluruh peserta
sehingga dapat meningkatkan dan menjaga hubungan
kekeluargaan antar sesama karyawan, menciptakan sinergi
melalui kerja sama yang optimal, melatih kerjasama tim,
sehingga semua akan saling bersinergi serta melatih
kemampuan analisa dan pola pikir dengan memaksimalkan
otak kiri dan kanan.

26 Februari 2019

Product Knowledge Cluster Mahakam
Tahap 2 Bersama Agent Serpong

SELAIN BERSAMA ratusan agent properti yang tersebar di berbagai
wilayah Jabodetabek, kegiatan pengenalan produk (Product
Knowledge) untuk produk terbaru Cluster Mahakam Tahap 2 juga

26 :

VOL. 14 MEI 2019

dilakukan bersama ratusan Property Agent yang berasal dari kawasan
Serpong. Selain bertujuan untuk memaksimalkan jangkauan pasar
Cluster Mahakam, wilayah Serpong selama ini juga cukup dikenal
sebagai basis kuat bagi para investor properti. “Para agent hari ini
sangat antusias mendapatkan pengenalan produk terbaru dari
Cluster Mahakam tahap 2. Karena itu, melalui agent gathering
ini kami optimis bisa memberikan kontribusi terhadap penjualan
Cluster Mahakam dari para agent property di kawasan Serpong,” ujar
Hyronimus Yohanes, General Manager Sales & Marketing Jakarta
Garden City.
Sekadar mengulang, Cluster Mahakam merupakan bagian dari
kawasan River Garden Jakarta Garden City yang dikelilingi oleh ruang
terbuka hijau dan danau yang menjadi keunggulan sebagai kawasan
residential yang hijau dan permai. Lingkungan dan tata bangunan
di cluster ini juga dirancang sedemikian nyaman dan asri. Terlebih,
dengan mengusung konsep hijau dan berwawasan lingkungan, di
sepanjang cluster seluas 7,5 hektar ini akan disediakan taman rindang
yang menghubungkan blok satu dengan yang lainnya, lengkap
dengan jogging track dan taman bermain anak. Private Club House
dengan kolam renang juga tersedia di dalam cluster ini.
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The Light Of Prosperity In JGC
MENYAMBUT tahun baru Imlek 2019, berbagai acara seru digelar
Jakarta Garden City, diantaranya menghias ribuan lampion di dalam
kawasan perumahan Jakarta Garden City, Chinese Performance,
Barongsai Tonggak, Lion Performance, Feng Shui, Wayang Potehi,
Bazzar Kuliner dan Tai Chi bersama. Serangkaian acara ini sukses
digelar di Sales Gallery Jakarta Garden City yang berlangsung mulai
tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 24 Februari 2019.
Tarian barongsai diyakini bisa membawa keberuntungan saat
tahun baru. Ini sebabnya setiap perayaan tahun baru China selalu
ada pertunjukan barongsai. Penyebutan barongsai sebenarnya hanya
ada di Indonesia. Nama asli kesenian ini di China adalah ‘Wu Shi’,
sementara di beberapa negara barat menyebut barongsai sebagai ‘lion
dance’.
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Serupa dengan barongsai, Wayang Potehi merupakan seni
pertunjukan boneka tradisional asal Cina Selatan yang unik. “Potehi”
berasal dari akar kata “pou” (kain), “te” (kantong), dan “hi” (wayang).
Secara harfiah, bermakna wayang yang berbentuk kantong dari
kain. Wayang ini dimainkan menggunakan kelima jari. Tiga jari
tengah mengendalikan kepala, sementara ibu jari dan kelingking
mengendalikan tangan sang wayang. Diduga, akar dari kesenian
wayang potehi telah berkembang selama kurang lebih 3.000 tahun.
Bukti-bukti sejarah yang lebih kuat menunjukkan eksistensinya
di Tionghoa telah ada sejak Dinasti Jin (265-420 M). Kesenian ini
diperkirakan masuk ke nusantara bersama ekspedisi perdagangan
sekitar abad ke-16. Seni wayang ini berkembang di berbagai daerah
di Indonesia.

Sami Miettinen, Direktur Utama PT Mitra Sindo Sukses,
mengungkapkan, pada Tahun Baru Imlek kali ini Jakarta Garden City
sengaja menghadirkan banyak kegiatan untuk mengisi liburan akhir
pekan bagi penghuni maupun calon konsumen Jakarta Garden City.
“Perayaan Imlek atau Tahun Baru China menjadi satu perayaan besar
nasional dengan berbagai event kegiatan, baik skala nasional maupun
internasional. Di Jakarta Garden City, perayaan Imlek juga telah
menjadi agenda rutin perseroan untuk dirayakan bersama karyawan
dan warga di Jakarta Garden City,” ujar Sami Miettinen.
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Kantor Waskita Modern Realti
Resmi Beroperasi
Seperti diketahui, PT Modernland Realty
Tbk. melalui anak usahanya telah melakukan
penandatanganan kerjasama pembentukan perusahaan
patungan (joint venture) dengan PT Waskita Karya
Realty (anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
dengan komposisi saham 40:60 yang bernama PT
Waskita Modern Realti. Penandatanganan perjanjian
pembentukan perusahaan patungan tersebut telah
dilakukan di Hotel Dafam Teraskita, Jakarta, Rabu (7/3).
Selanjutnya perusahaan patungan tersebut membeli
tanah seluas 350 hektar di Bekasi dari PT Modernland
Realty Tbk. dengan nilai pembelian Rp1,1 Triliun yang
akan dikembangkan dengan mengusung konsep Toll
Road City (TRC). Proyek Kota Mandiri ini memiliki
sejumlah keunggulan dan nantinya akan terintegrasi
dengan tol Tanjung Priok-Cibitung serta dilengkapi
berbagai fasilitas transportasi dan sarana pendukung
lainnya. Karena itu, dipastikan proyek ini akan menjadi
sarana investasi terbaik di masa mendatang.
Sebagai Kota Mandiri, proyek ini juga akan
merangkum berbagai konsep pengembangan produk
yang terorganisir mulai dari landed house, mixed use,

PEMOTONGAN TUMPENG yang dilakukan Ir. Tukijo, Direktur Utama PT Waskita
Karya Realti menandai peresmian kantor PT Waskita Modern Realti, perusahaan
patungan (joint venture) antara PT Modernland Realty Tbk. dengan PT Waskita
Karya Realti (anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Kamis (28/2) lalu. Dalam
acara peresmian kantor yang berlokasi di Gedung Graha Persada 1, Kalimalang,
Bekasi tersebut turut dihadiri Ir. Tukijo, Direktur Utama PT Waskita Karya Realty
dan Dharma Mitra HC & Legal Director PT Modernland Realty Tbk.
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apartemen, area komersial, fasilitas pendidikan dan
rumah sakit serta menghimpun seluruh segmen pasar
mulai dari kelas menengah bawah hingga kelas atas.
Saat ini progress pembangunan proyek tersebut masih
dalam tahap pematangan konsep serta pengurusan
perijinan. Pengembangan proyek skala kota ini akan
dibagi dalam beberapa tahapan.

csr program
1-2 November 2018

Implementasi CSR, Jakarta Garden City Gelar Kerja Bhakti
MELALUI PROGRAM Corporate Social Responsibility (CSR),
PT Mitra Sindo Sukses, pengembang kawasan Jakarta Garden
City (JGC) kembali melaksanakan kegiatan bersih-bersih
lingkungan di wilayah sekitar kawasan JGC yang berlangsung
pada tanggal 1-2 November 2018 lalu. Kerja bakti tersebut
meliputi pembersihan saluran air, pengangkatan lumpur,
pengecatan, serta merapihkan ruang terbuka umum.
Jamal Abdullatif, HR & CSR Department Head
PT Modernland Realty Tbk. menuturkan, kebersihan
lingkungan merupakan cerminan dari sehatnya lingkungan.
Hal inilah yang mendorong pelaksanaan kerja bakti di
lingkungan Jakarta Garden City. Kegiatan ini merupakan
bentuk kepedulian Perseroan untuk turut serta menjaga
kebersihan lingkungan sekitar kawasan Jakarta Garden City.
“Hal ini sejalan dengan visi Perseroan dalam mendorong
peningkatan kualitas penerapan program CSR bagi
perusahaan,” sebut Jamal.

19 November 2018

Aksi Sosial Donor Darah Bersama JGC

JAKARTA GARDEN CITY kembali menggelar kegiatan
donor darah sebagai bagian dari program Corporate Social
Responsibility (CSR) bagi mereka yang membutuhkan.
Kegiatan rutin yang diinisiasi Jakarta Garden City ini
bekerjasama dengan Unit Transfusi Darat (UTD) Palang
Merah Indonesia (PMI) Cabang Jakarta Timur dan turut
dihadiri puluhan karyawan PT Mitra Sindo Sukses serta
sejumlah tamu undangan yang menjadi mitra perusahaan.
Dalam kegiatan sosial yang digelar di Club House Jakarta
Garden City, Senin (19/11/2018) ini, pihak manajemen Jakarta
Garden City berhasil mengumpulkan puluhan kantong
darah untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak PMI.
Jamal Abdullatif, HR & CSR Department Head
PT Modernland Realty Tbk. mengatakan, kegiatan sosial
donor darah ini merupakan kegiatan CSR rutin perusahaan
guna meningkatkan kesadaran para karyawan akan
pentingnya kesehatan serta bentuk kepedulian terhadap
sesama. Karena itu, aksi tersebut akan terus dilakukan
secara kontinyu oleh manajemen perusahaan. “Aksi donor
darah ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab
sosial Perseroan kepada masyarakat,” ujar Jamal.
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Bantuan Korban Tsunami Serang
dari ModernCikande

11 Januari 2019
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT Modernland
Realty Tbk. yang diwakili oleh unit bisnis ModernCikande Industrial
Estate (MCIE) kembali menunjukan empatinya pada sesama yang
diwujudkan dengan melakukan penyerahan bantuan kepada korban
bencana Tsunami yang terjadi di Selat Sunda. Bantuan sosial
dari Perseroan tersebut disalurkan melalui koordinasi bersama
beberapa pihak, antara lain; posko PMI Kabupaten Serang, Posko
BPBD Kabupaten Serang, Posko Pusat Bantuan Logistik Pemerintah
Provinsi Banten, dan Posko Bencana Polda Banten. Bantuan yang
diberikan kepada para korban Tsunami tersebut berupa sembako
yang terdiri dari air minum kemasan botol, beras, mie instan, bubur
instan, energen, susu UHT, biskuit, pembalut wanita, selimut,
minyak kayu putih, dan pakaian bekas layak pakai yang pada saat
paska bencana sangat dibutuhkan. “Penyerahan bantuan di beberapa
titik pengungsian sudah dilaksanakan pada hari kelima sejak tsunami
melanda wilayah seputar Selat Sunda,“ ujar Danial Soemawinata, HR
& GS Dept. Head ModernCikande Industrial Estate.

32 :

VOL. 14 APRIL
MEI 2019
2019

Modernland Group Gelar
Natal Bersama 2018
DALAM RANGKA memperingati perayaan Natal tahun 2018, keluarga
besar PT Modernland Realty Tbk. kembali menggelar perayaan Natal
bersama yang diikuti seluruh karyawan dalam lingkup Modernland
Realty dan dihadiri oleh segenap jajaran direksi beserta komisaris
PT Modernland Realty Tbk. bertempat di salah satu unit bisnis
perusahaan Hotel Novotel Gajah Mada, Jakarta Pusat, Jumat, (11/1)
Untuk tahun ini, perayaan Natal bersama tersebut mengambil
tema; “Dengan Hikmat Tuhan, Kita Bekerja dan Mengharap Damai
Sejahtera Bagi Sesama”. Melalui tema ini, diharapkan seluruh
karyawan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif.
Tentunya dengan menanamkan damai dalam hati sehingga dapat
mepersatukan sesama karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan,
sehingga Modernland Realty bisa menjadi perusahaan developer
terpercaya.

Dengan diadakannya acara ini pula diharapkan seluruh karyawan
Modernland Group dapat saling berinteraksi antara satu dengan
yang lainnya dari seluruh unit bisnis perusahaan yang kerap kali
tidak dapat dilakukan di luar acara seperti ini. Tak hanya itu, selain
meningkatkan semangat kebersamaan dan persaudaraan di antara
sesama karyawan, dalam acara ini juga diharapkan para karyawan
mampu untuk meningkatkan rasa kepeduliannya terhadap sesama
melalui kegiatan CSR berupa pemberian bantuan sosial yang
disisipkan di dalam kegiatan ini.
Freddy Chan, Wakil Direktur Utama PT Modernland Realty Tbk.
menuturkan, perayaan Natal bersama merupakan event rutin yang
dilaksanakan keluarga besar Modernland Group di setiap tahunnya
sebagai salah satu ajang silaturahmi antar sesama karyawan dalam
lingkup Modernland Group. “Natal merupakan berkat bagi semua
pihak yang merayakannya. Karena itu, Perseroan berusaha selalu
berbagi bersama dengan seluruh karyawan agar makna Natal itu
semakin terasa,” ujar Freedy Chan.
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Aksi Sosial Donor Darah
Kembali digelar di
Kota Modern
KAWASAN PERUMAHAN Kota Modern, Tangerang
bekerja sama dengan Koperasi Karyawan Modernland
dan Palang Merah Indonesia (PMI) kembali
mengadakan kegiatan CSR di bidang kesehatan
dengan melakukan aksi donor darah yang diikuti
berbagai kalangan mulai dari karyawan, mitra kerja
hingga warga sekitar Kota Modern, Rabu (9/1). Pada
kegiatan yang berlangsung selama setengah hari
tersebut akhirnya berhasil menghimpun puluhan
kantong darah untuk selanjutnya disalurkan kepada
pihak terkait dalam hal ini PMI. Dengan adanya
kegiatan tersebut, Modernland berharap agar setiap
tetes darah yang disumbangkan dapat bermanfaat
bagi mereka yang membutuhkan.

24 Januari 2019

Bantuan Rumah Rumah Tinggal Layak Huni
dari ModernCikande di Serang
SEBAGAI SALAH SATU pengembang properti terbesar di
Indonesia, PT Modernland Realty Tbk. terus berkomitmen
untuk mendukung berbagai kegiatan sosial sebagai
bentuk kontribusi perusahaan kepada masyarakat dan
lingkungan. Wujud kepedulian tersebut diimplementasikan
melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau
Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan
secara berkesinambungan. Teranyar, PT Modernland Realty
Tbk. melalui anak usahanya PT ModernCikande Industrial
Estat–pengembang kawasan industri ModernCikande
kembali memberikan bantuan CSR dalam rangka menjalin
komunikasi dengan warga desa di sekitar kawasan
ModernCikande, Kabupaten Serang. Bantuan yang
diserahkan oleh I Wayan Satia, Operation General Manager
tersebut berupa pembangunan rumah tidak layak huni pada
salah satu rumah warga di desa sekitar. “Semoga bantuan
tersebut dapat bermanfaat dan dapat terus dilakukan secara
berkesinambungan bagi masyarakat yang membutuhkan,”
ujar Wayan.
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