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editorial

"CHEERS TO A NEW YEAR AND ANOTHER CHANCE FOR US TO GET IT RIGHT."
― Oprah Winfrey. Salam hangat dan salam sejahtera para pembaca sekalian. Selamat
bertemu kembali bersama majalah Modern Living yang hadir di penghujung tahun 2018.
Pada kesempatan ini, perkenankan kami mengucapkan “Selamat Natal 2018 dan Tahun
Baru 2019”. Semoga Tuhan Yang Maha Esa tetap melimpahkan rahmat dan kasih-Nya
kepada kita semua.
Berbagai langkah dan pengembangan telah dilakukan PT Modernland Realty Tbk.
sepanjang tahun 2018. Meski secara umum, pertumbuhan atas sektor properti memang
masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Meski begitu, Perseroan
berhasil mencatat kinerja yang cukup memuaskan. Hingga Semester I 2018, PT
Modernland Realty Tbk. (MDLN) berhasil membukukan marketing sales atau pra
penjualan senilai Rp1,9 triliun. Capaian tersebut setara 54,2% dari total target yang
dipatok Perseroan yaitu sebesar Rp3,5 triliun. Kontribusi tersebut sebagian besar
ditopang oleh penjualan proyek residensial, disusul kawasan industri.
Pada tahun 2018, PT Modernland Realty Tbk. melalui anak perusahaannya PT
Mitra Sindo Sukses – pengembang kawasan perumahan Jakarta Garden City (JGC)
telah meluncurkan beberapa produk hunian maupun komersial. Teranyar, Perseroan
meluncurkan hunian vertikal pertama di Kawasan JGC yaitu Cleon Park Apartment yang
berlokasi di area premium Jakarta Garden City. Apartemen ini menempati lahan seluas 1,7
hektar dan terintegrasi dengan area komersial Cleon Park yang dirancang sebagai pusat
lifestyle. Dalam waktu singkat Cleon Park Apartment Tahap I dan II yang berjumlah 287
unit sudah habis terjual (sold out), dengan nilai penjualan Rp283,6 miliar.
Sementara itu, untuk lini industrial, PT Modernland Realty Tbk. masih mengandalkan
kawasan industri ModernCikande Industrial Estate. Inovasi terbaru dari kawasan
ModernCikande Industrial Estate di tahun 2018 adalah dengan mengembangkan kawasan
industri halal pertama di Indonesia. Kawasan industri halal adalah kawasan industri yang
semua di dalamnya menerapkan atau sesuai dengan standar halal Internasional.
Pembaca sekalian, di edisi teranyar ini kami kembali menampilkan berbagai peristiwa
menarik terkait perkembangan yang terjadi dalam negeri dan juga di lingkup Modernland
Grup. Di rubrik laporan utama, kami mengulas tentang rencana, tantangan & peluang
Perseroan di tahun 2019. Simak juga berbagai artikel mengenai program CSR Perseroan
dan progress ujicoba material beton pracetak MPrecast.
Akhir kata, kami berharap beragam informasi yang ditampilkan pada edisi kali ini
dapat terus menginspirasi dan membantu anda untuk mengenal lebih dekat dengan
Modernland Grup. Tak lupa pula, masukan dan saran dari anda kami harapkan sebagai
bentuk perhatian dan perbaikan bagi kami di edisi-edisi mendatang.
Salam
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Excellent Work For
Exceed Excellence
SUATU PERUSAHAAN dikatakan excellent atau terbaik, tidak
hanya semata-mata dinilai berdasarkan seberapa besar pendapatan
yang dibukukan, keuntungan yang didapat atau produktifitas
yang telah dicapai. Lebih dari itu, perusahaan excellent adalah
perusahaan yang selalu konsisten untuk menghasilkan berbagai hal
terbaik apapun situasi yang tengah dihadapi, mampu me-manage
karyawannya dengan baik sehingga bekerja sepenuh hati, serta yang
paling utama mendapat kepercayaan penuh dari pelanggannya yang
diimplementasikan berdasarkan tingkat kepuasan.

4:
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Berdasarkan kamus online dictionary.com, excellent berarti
memiliki kualitas yang hebat. Sementara, menurut situs artikata.
com, excellent memiliki arti unggul atau melebihi orang lain dalam
hal kualitas yang baik ataupun dari segi jumlah. Berbagai riset
menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi manajemen
excellent terbukti lebih sukses dan lebih berhasil dibanding
perusahaan yang hanya mengadopsi manajemen konvensional.
PT Modernland Realty Tbk. adalah salah satu perusahaan
developer yang menyadari pentingnya membangun menajemen

excellent. Sebagai perusahaan developer
yang telah lebih dari tiga dekade berkarya,
PT Modernland Realty Tbk. percaya,
membangun sebuah perusahaan yang
excellent mutlak diperlukan agar dapat
menghasilkan produk yang excellent dan
mampu bersaing di tengah kompetisi yang
kian ketat.
“Saat ini Perseroan berfokus pada
peningkatan kualitas dan kinerja di semua
fungsi, departemen, dan proses di seluruh
aspek perusahaan untuk memberikan
layanan berkualitas yang melebihi harapan
pelanggan,” ujar Presiden Direktur PT
Modernland Realty Tbk., William Honoris
disela-sela acara Work & Budget Plan 2019
yang bertempat di Novotel Jakarta Gajah
Mada pada 21-22 November 2018. Karena

itu, menurutnya, seluruh karyawan dalam lingkup Modernland
Realty Group dituntut untuk bekerja secara profesional dan dapat
meningkatkan kualitasnya, baik secara personal maupun teamwork
secara keseluruhan.
William Honoris menuturkan, ada beberapa hal yang harus
diimplementasikan Perseroan untuk mendapatkan predikat sebagai
perusahaan terbaik dan mampu menghasilkan berbagai produk
berkualitas, yaitu, fokus pada keinginan konsumen (customer
focus), leadership dan teknologi. “Suatu perusahaan dapat menjaga
dan mengembangkan konsumennya, bilamana perusahaan dapat
mengerti dan memahami kebutuhan konsumen saat ini dan juga
mendatang,” jelas William Honoris.

Tiga Dekade Berkarya
Selama lebih dari tiga dekade berkarya, Modernland telah
memantapkan posisinya sebagai salah satu pengembang properti
terdepan di Indonesia. Brand Modernland telah dikenal dan melekat
pada berbagai proyek residensial, kota mandiri, kawasan industri
dan komersial terkemuka, antara lain; Kota Modern, Modern Park,
Modern Hill, Jakarta Garden City, ModernCikande Industrial Estate,
Novotel Gajah Mada, Modern Golf & Country Club serta Modern
Panel Indonesia.
Perseroan sendiri kini lebih memfokuskan diri pada upaya
memperkuat cadangan lahan di lokasi-lokasi strategis untuk
mendukung rencana pengembangan, membangun brand awareness
yang kuat melalui strategi pemasaran yang inovatif, serta memperkuat
akses ke instrumen keuangan untuk mendapatkan kepercayaan
dan dukungan finansial dengan skema terbaik. Berlandaskan tiga
kekuatan inti tersebut, Modernland akan terus melangkah dengan
percaya diri dalam mengembangkan usahanya demi mencapai
pertumbuhan yang berkelanjutan.
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Peluang & Tantangan MDLN 2019

Market Lesson, Customer Lesson
TAHUN 2019 menjadi tahun penting bagi bangsa Indonesia. Karena
pada tahun ini, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi akbar
berupa pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres).
Bagi para pelaku bisnis di tanah air, tak terkecuali industri properti,
tahun ini disikapi beragam; menjadi sebuah peluang atau sebaliknya
justru melahirkan tantangan. Peluang, karena pesta demokrasi akan
memberikan confidence bagi pelaku bisnis sehingga akan mendukung
pemulihan ekonomi secara berkesinambungan, sebaliknya, menjadi
tantangan karena pada tahun tersebut para konsumen memilih wait
and see.
PT Modernland Realty Tbk. adalah salah satu perusahaan
developer yang menyikapi tahun 2019 dengan optimis. Seperti tahuntahun sebelumnya, Perseroan masih akan terus melanjutkan ekspansi
usaha dan meluncurkan sejumlah produk baru.

6:
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Tahun 2019 diprediksi sebagai periode stabilitas
untuk pasar properti dikarenakan keadaan pasar
yang sudah mengalami siklus perlambatan sejak
akhir 2013. Memperluas ekspansi di luar bisnis inti
hingga meluncurkan sejumlah produk properti
baru adalah beberapa strategi yang akan
diimplementasikan Perseroan
Sejumlah strategi dan aksi korporasi telah dipersiapkan PT
Modernland Realty Tbk. agar dapat terus dipercaya pasar dan
mendapat tempat di hati para konsumennya. Salah satu strategi

tersebut adalah dengan berekspansi ke segmen-segmen bisnis baru
di industri properti. Pengembangan bangunan high-rise dan kawasan
industri bersertifikasi halal menjadi dua target strategis yang telah
direalisasikan. Sepanjang kuartal I-2018, Modernland berhasil
mengantongi marketing sales atau pra penjualan senilai Rp1,9
triliun. Capaian tersebut setara 54,2% dari total target yang dipatok
perusahaan hingga akhir tahun 2018.
Perseroan masih tetap fokus di bisnis inti yang mengandalkan
beberapa proyek yang dimilikinya, antara lain; pengembangan real
estat, lapangan golf dan pengoperasian country club, kontraktor
umum, serta perdagangan. Di bidang real estat, Perseroan masih
memfokuskan diri pada perumahan skala kota (township) Jakarta
Garden City (JGC) seluas 370 hektar, yang dikembangkan PT Mitra
Sindo Sukses di Jl Raya Cakung-Cilincing, Jakarta Timur dan proyek
kawasan industri ModernCikande yang berlokasi di Cikande, Serang,
Banten yang dikembangkan PT Modern Industrial Estat.
JGC 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, antara lain, beroperasinya pusat perbelanjaan AEON
Mall Jakarta Garden City dan retail shop asal Swedia, IKEA yang
saat ini masih dalam tahap konstruksi. Selain fasilitas yang terus
bertambah, adanya akses exit tol Cakung Timur menjadikan JGC
semakin mudah dijangkau dari segala penjuru kota Jakarta.
Untuk segmen industrial Perseroan fokus pada pengembangan
kawasan industri ModernCikande Industrial Estate (MCIE) di
Cikande, Serang, Banten yang akan semakin menarik sejalan dengan
diluncurkannya Modern Halal Valley, sebuah kawasan industri
halal pertama dan terbesar di Indonesia seluas 500 hektar di dalam
kawasan. Modern Halal Valley terdiri dari Halal Intregrated Supply
Chain, Standard Factory Building, Industrial Land, dan Logistic Park.
Melalui produk ini, MCIE siap memfasilitasi investor industri halal
baik itu lokal maupun asing.
PT Modernland Realty Tbk. melalui anak usahanya PT Modern
Panel Indonesia juga berkomitmen sebagai salah satu produsen
material yang terus berupaya untuk menghadirkan berbagai inovasi
baru guna mendukung pengerjaan proyek konstruksi modern yang
dinamis dan terus berkembang di Indonesia dengan menghadirkan
material beton pracetak berkualitas Precast Concrete panel atau
panel pra cetak yang berlokasi di Kawasan industri ModernCikande,
Banten.
Berlandaskan tiga kekuatan inti, Perseroan optimis akan terus
melangkah dengan percaya diri untuk mengembangkan usahanya
dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Seperti diketahui,
saat ini Perseroan menjalankan usaha pengembangan properti
pada tiga segmen usaha, yaitu segmen residensial, industrial serta
hospitality dan komersial. Segmen usaha ini akan bertambah seiring
rencana Perseroan untuk melakukan ekspansi usaha di luar bisnis
inti pada tahun 2019.
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Oleh karena itu, sebutnya, Modernland
optimis permintaan akan properti di Jakarta
Garden City akan semakin meningkat
ke depannya. “Untuk itu kami telah
menyiapkan serangkaian produk properti
hunian maupun komersial di Jakarta
Garden City. Dengan banyaknya fasilitas
yang ada di Jakarta Garden City maka
tinggal di Jakarta Garden City semakin
nyaman karena penghuninya tidak perlu
keluar kawasan untuk memenuhi berbagai
kebutuhan hidup,” kata Freddy Chan.
Saat ini sejumlah fasilitas telah
dibangun di Jakarta Garden City antara lain
Club House yang merangkum gym, kolam
renang olympic size, children playground,
lapangan basket, lapangan tenis, ECO
park serta ballroom dan fasilitas kuliner

Jakarta Garden City

Kawasan Hunian dengan Ragam
Fasilitas Kelas Dunia
SATU lagi fasilitas kelas dunia terbaik hadir di kawasan perumahan
Jakarta Garden City. Setelah beroperasinya AEON Mall Jakarta
Garden City sejak September 2016 lalu, fasilitas baru yang sedang
dibangun saat ini adalah gerai retail perkakas asal Swedia, IKEA
Jakarta Garden City. Kepastian pembangunan retail kelas dunia itu
setelah menggelar acara peletakan batu pertama (ground breaking)
sebagai penanda dimulainya pembangunan toko di atas lahan seluas
3,7 hektar dengan rencana bangunan seluas 89.000 m2, Rabu, (07/11)
lalu. Rencananya pembangunan IKEA Jakarta Garden City selesai dan
beroperasi pada tahun 2020.
Toko IKEA Jakarta Garden City merupakan ekspansi bisnis kedua
IKEA di Indonesia dan pertama di Jakarta. Toko IKEA pertama berada
di kawasan Alam Sutera, Tangerang yang saat ini telah beroperasi.
IKEA menawarkan beragam rangkaian produk rumah tangga dengan
harga terjangkau yang diharapkan dapat mendukung kehidupan
sehari-hari yang lebih bagi banyak orang.
Freddy Chan, Wakil Direktur Utama PT Modernland Realty
Tbk. mengatakan, kehadiran IKEA akan menambah fasilitas dan
memberi nilai tambah bagi kawasan Jakarta Garden City, selain
AEON Mall yang telah beroperasi. “Kehadiran IKEA ikut mendukung
terwujudnya Jakarta Garden City menjadi kawasan hunian modern
berkualitas yang memiliki fasilitas lengkap,” ujar Freddy Chan.

8:
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Food Garden. Dalam waktu dekat juga
akan dibangun danau rekreasi menyusul
selanjutnya RS Mayapada.
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Hotel Swiss-Belinn
ModernCikande Banten
Resmi Beroperasi
PT MODERN ASIA HOTEL - unit bisnis di bidang hospitality dari
PT Modernland Realty Tbk., bersama Swiss-Belhotel International,
menggelar acara seremonial peresmian beroperasinya hotel SwissBelinn ModernCikande Banten yang berlokasi di dalam kawasan
industri ModernCikande, Serang, Banten, Kamis (27/9). Seremonial
peresmian beroperasinya hotel Swiss-Belinn ModernCikande
Banten dihadiri oleh Jajaran Direksi, Komisaris dan Management
PT Modernland Realty Tbk. beserta Management Swiss-Belhotel
International.
“Hotel Swiss-Belinn ModernCikande Banten hadir untuk
memenuhi kebutuhan para pebisnis di kawasan Cikande, Serang,
Banten. Berlokasi sangat strategis di Jl Raya Jakarta-Serang KM. 68,
Cikande,Serang, Banten, pengoperasian hotel bintang tiga bertaraf
internasional ini untuk menunjang akomodasi para tamu perusahaan
tenant kawasan industri ModernCikande,” ujar Reagan Honoris,
Managing Director Hospitality PT Modern Asia Hotel (Anak usaha
PT Modernland Realty Tbk.)
Berdiri di atas lahan seluas 7.750 m2, dengan luas bangunan
10.640 m2, hotel Swiss-Belinn ModernCikande Banten memiliki
ketinggian 10 lantai yang dilengkapi dengan 6 meeting room, ballroom
berkapasitas 1.000 orang, restaurant, lobby lounge, jaringan Wi-Fi,

12 :
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kolam renang, spa, fitness center, serta lahan parkir yang luas. Nilai
investasi pembangunan hotel ini mencapai Rp125 miliar.
Memasuki hotel ini, pengunjung akan merasakan atmosfer yang
sangat nyaman, mulai dari area lobby hingga 165 kamar berbagai
tipe dengan ukuran yang lebih luas yaitu Deluxe, Grand Deluxe, 1
bedroom apartment, dan Modern Suite Room. Sebagai bagian dari
kawasan industri terkemuka di Banten tersebut, hotel Swiss-Belinn
ModernCikande Banten yang stylish dan modern ini sarat berbagai
fasilitas lengkap yang akan menyenangkan para pelaku bisnis yang
berkunjung ke Serang, Banten.

William Honoris, Presiden Direktur PT Modernland Realty Tbk.
menuturkan, hotel Swiss-Belinn ModernCikande Banten merupakan
salah satu langkah diversifikasi yang dilakukan Perseroan agar dapat
terus berkembang dan bersaing di tengah kompetisi industri properti
yang semakin kompetitif. ”Dengan adanya hotel Swiss-Belinn
ModernCikande Banten ini, kami berharap bisa menunjang akomodasi
para tamu dari tenant kami dan melengkapi sederet fasilitas kawasan
Industri ModernCikande sehingga dapat meningkatkan daya tarik
bagi kawasan industri yang kami kembangkan ini,” ujar William
Honoris.
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Buka Gerai, Pizza Hut Lengkapi
Fasilitas Kuliner di JGC
PERUMAHAN skala kota (township) Jakarta Garden City terus
mengembangkan berbagai fasilitas guna menambah kenyamanan
bagi para penghuninya. Dimulai, beroperasinya AEON Mall Jakarta
Garden City pada akhir September 2017 dan disusul restoran cepat
saji McDonald, hadirnya gerai Pizza HUT akhir Agustus lalu kembali
menggenapi keberadaan fasilitas kuliner eksisting di kawasan
perumahan ini.
Prosesi pembukaan sekaligus peresmian gerai Pizza Hut sendiri
telah dilakukan pada Selasa (28/08). “Kami sangat senang dengan
dibukanya restoran Pizza HUT di kawasan perumahan Jakarta
Garden City. Tentunya akan sangat bermanfaat bagi para penghuni
khususnya dalam hal memilih alternatif makanan cepat saji. Selain
itu, tentu saja dapat meningkatkan kenyamanan bagi penghuni
Jakarta Garden City setelah beberapa fasilitas lainnya beroperasi
lebih dulu,” ujar Gunawan Setyo Hadi, Corporate Communication
Dept. Head PT Modernland Realty Tbk.

SELAIN mengembangkan berbagai fasilitas
di Kawasan perumahan Jakarta Garden City
(JGC), manajemen PT Mitra Sindo Sukses selaku
pengembang JGC juga terus berbenah sebagai
upaya meningkatkan layanan perusahaan kepada
konsumen mulai dari pra penjualan hingga purna
jual. Teranyar, wujud komitmen tersebut ditandai
dengan menggelar seremoni peletakan batu
pertama (ground breaking) untuk pengembangan
kantor New Sales & Marketing Gallery Jakarta
Garden City, Rabu, 5 september 2018 lalu.
Prosesi ground breaking yang diawali dengan
pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur
tersebut turut dihadiri Sami Miettinen, Direktur
Utama PT Mitra Sindo Sukses, Hyronimus Yohanes,
General Manager Jakarta Garden City, staf dan para
karyawan di lingkungan PT Mitra Sindo Sukses.
Sami Miettinen menuturkan, pembangunan kantor
baru Sales & Marketing Gallery JGC tersebut
bisa dibilang merupakan penyempurnaan dari
kantor Sales dan Marketing Gallery sebelumnya.
“Penyempurnaan baik dari segi konsep, luas
maupun kelengkapan fasilitasnya,” ujar Sami
Miettinen.

14 :
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5 September 2018

Ground Breaking New Sales &
Marketing Gallery JGC

10-16 September 2018

JGC Gelar Pameran di
Ciputra World Surabaya
TINGGINYA minat masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya
yang ingin berinvestasi di kawasan perumahan Jakarta Garden City,
diimplementasikan PT Mitra Sindo Sukses, selaku pengembang
JGC dengan menggelar pameran produk properti di Ciputra World
Surabaya pada 1 - 16 September 2018 lalu. Dalam pameran tersebut
berbagai produk hunian maupun komersial turut dipasarkan, dimana
pengunjung bisa menemukan berbagai promo menarik selama
pameran berlangsung. Hyronimus Yohanes, General Manager Jakarta
Garden City mengatakan, selain memperkenalkan kawasan hunian
JGC, ajang pameran tersebut juga menjadi sarana investasi menarik
bagi masyarakat Surabaya yang ingin berinvestasi properti di Jakarta,
khususnya kawasan perumahan Jakarta Garden City.
Saat ini jumlah rumah yang sudah dikembangkan di JGC sekitar
3000 unit, dimana lebih dari 2000 unit diantaranya telah dihuni.
Untuk harga unit rumah yang ditawarkan saat ini mulai dari kisaran
Rp1,8 miliar, sementara untuk kavling ditawarkan mulai dari harga
Rp15 juta sampai Rp17 juta per m2. Adapun, Cluster terbaru yang

sedang dipasarkan saat ini adalah Cluster Mahakam yang merupakan
Cluster keenam di kawasan River Garden. Cluster Mahakam terdiri
atas empat tipe unit yaitu L6 (69/90), L7 (86/105), L8 (110/120)
dan L10 (135/170) dengan harga yang ditawarkan mulai dari
Rp1,8 miliar.

13 September 2018

Perluas Jaringan Kerjasama, JGC Gelar
Agent Gathering di Surabaya
SELAIN melaksanakan pameran berbagai produk
properti yang dikembangkan di Jakarta Garden City
(JGC), PT Mitra Sindo Sukses, selaku pengembang JGC
juga menggelar agent gathering bersama ratusan agent
property di Kota Surabaya. Acara yang berlangsung
pada 13 September 2018 di Ciputra World Surabaya
tersebut turut dihadiri Hyronimus Yohanes selaku
General Manager Jakarta Garden City.
Hyronimus mengatakan, agent gathering ini
bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk
properti (product knowledge) yang sedang dipasarkan,
keunggulan yang dimiliki serta progres terbaru dari
pembangunan berbagai fasilitas yang ada di Jakarta
Garden City. “Melalui agent gathering tersebut kami
berharap bisa meningkatkan penjualan melalui
kerjasama dengan agen properti karena mereka
memiliki jaringan yang luas, khususnya untuk menarik
pasar dari Surabaya,” ujar Hyronimus.
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ModernCikande Gelar
Agent Gathering

”Agen properti akan kita berdayakan untuk membantu memasarkan
produk baru berupa cluster halal, di samping lahan industri siap bangun
yang biasa kami jual. Karena itu, melalui acara agent gathering tersebut
kami optimis bisa memberikan kontribusi terhadap penjualan,” ujar
Pascall Wilson, Direktur Utama PT Modern Industrial Estat.
Seperti diketahui, PT Modern Industrial Estat mulai mengembangkan
Modern Halal Valley, sebuah kawasan industri halal pertama dan
terbesar di Indonesia seluas 500 hektar di kawasan ModernCikande
Industrial Estate (MCIE) di Cikande, Serang, Banten. Modern Halal
Valley akan terdiri dari Halal Intregrated Supply Chain, Standard
Factory Building, Industrial Land, dan Logistic Park. ”ModernCikande
Industrial Estate ingin berpartisipasi dalam mewujudkan visi Indonesia
membangun ekosistem halal yang lengkap untuk makanan halal dan
industri terkait,” ujar Pascall Wilson.

PT MODERN INDUSTRIAL ESTAT, yang merupakan anak usaha PT
Modernland Realty Tbk., kembali melakukan kegiatan pengenalan
produk (Product Knowledge) ModernCikande Industrial Estate
di Serang, Banten kepada ratusan agen properti yang tersebar di
Jabodetabek, Kamis (13/9) lalu. Ratusan agen properti tampak
antusias mendengarkan berbagai keunggulan produk properti
yang ditawarkan sekaligus melihat langsung perkembangan terkini
kawasan industri ModernCikande Industrial Estate.

14 September 2018

Akses Semakin Mudah, Transjakarta
Resmi melintas di JGC

TINGGAL di Kawasan hunian Jakarta Garden City (JGC) kini
semakin nyaman. Selain dilengkapi berbagai fasilitas untuk
menunjang aktifitas para penghuni, dari segi akses transportasi,
kawasan skala kota seluas 370 hektar ini juga kian mudah karena
didukung sejumlah infrastruktur. Teranyar, JGC sudah dilintasi
layanan bus transjakarta sejak 14 september 2018 lalu. Transjakarta
mengoperasikan dua rute baru yakni rute 2K : JGC-Harapan Indah
dan 3E : Sentraland-Cengkareng-Puri Kembangan.
Untuk layanan Transjakarta rute JGC - Harapan Indah, tarif
yang dikenakan hanya sebesar Rp3500.- dan beroperasi mulai
pukul 09.00 - 22.00 melewati beberapa Halte Non BRT (Bus Rapid
Transit) di Jakarta Garden City yaitu, AEON Mall, JGC Utama,
IKEA, Food Garden, Cleon 2, JGC 2, dan The Walk.
“Dengan adanya perpanjangan rute Transjakarta hingga
kawasan perumahan JGC tersebut, maka aktifitas para penghuni
JGC yang bekerja di pusat kota Jakarta semakin mudah,” ujar
Gunawan Setyo Hadi, Corporate Communication Department
Head PT Modernland Realty Tbk.
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Modernland Raih IFA-I-2018 &
APTI-V-2018
berdasarkan penilaian pada lima indikator.
Diantaranya, pertumbuhan penjualan dan
pertumbuhan laba bersih, profitabilitas,
turnover yang diukur dengan Total Asset
Turnover, aktifitas perdagangan saham
perusahaan serta nilai tambah bagi pemegang
saham.
Sementara itu, dalam kesempatan
yang sama, PT Modernland Realty Tbk.
juga berhasil meraih penghargaan 8 Besar
terbaik di Indonesia tahun 2018 untuk sektor
Property & Real Estate. Penilaian dilakukan
berdasarkan pada 3 kategori yang meliputi
Finance, Human Capital & Marketing.
Penghargaan APTI-V-2018 diterima langsung
oleh Freddy Chan, Vice President Director
PT Modernland Realty Tbk. “Kami senang
dan berterima kasih dengan diberikannya
penghargaan Indonesia Finance Award-I-2018
(IFA-I-2018) dan Anugerah Perusahaan Tbk
MAJALAH Economic Review bekerjasama
dengan Indonesia Asia Institute, dan
IPMI International Business School
menyelenggarakan
Indonesia
Finance
Award-I-2018 (IFA-I-2018) dan Anugerah
Perusahaan
Tbk
Indonesia-V-2018
(APTI-V-2018) di Puridani Auditorium,
IPMI Internasional Business School, Jakarta,
Rabu (19/9) lalu. Dalam ajang apresiasi yang
diberikan kepada perusahaan di Indonesia
yang mendapat predikat terbaik dari segi
finance tersebut, PT Modernland Realty
Tbk. berhasil meraih penghargaan The Best
7th Indonesia Property & Real Estate Public
Company 2018 dengan Kategori: Finance di
Sector: Property & Real Estate. Penghargaan
IFA-I-2018 diterima langsung oleh Herman
Goh, Direktur PT Mitra Sindo Sukses - Anak
Usaha PT Modernland Realty Tbk.
Ketua Dewan Juri-IFA-2018, Prof.Ir.
Roy Sembel, MBA,PhD,CSA, Guru Besar
Keuangan & Investasi IPMI International
Business School menyebutkan, para
penerima penghargaan tersebut dipilih
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Indonesia-V-2018 (APTI-V-2018). Hal ini akan
kami jadikan sebagai pendorong semangat
untuk menjalankan perusahaan yang lebih
baik lagi di masa mendatang agar tetap
berada di garis terdepan industri properti di
Indonesia,” ujar Freddy Chan.

24-25 September 2018

JGC Partisipasi di
Real Estate Investment
Indonesia 2018
PT MITRA SINDO SUKSES, pengembang kawasan perumahan skala
kota (township) Jakarta Garden City kembali berpartisipasi dalam
event berskala nasional bertajuk Konferensi Real Estate Investment
Indonesia 2018. Forum sosialisasi antara pengembang dengan para
investor real estate di Indonesia ini berlangsung selama dua hari

bertempat di Jakarta Convention Center, pada 24- 25 September 2018.
Acara yang baru pertama kalinya digelar di Indonesia ini dihadiri
sekitar 80an pengembang dan investor, baik dari dalam maupun luar
negeri serta para praktisi dari kalangan ahli transaksi. Konferensi ini
sendiri menjadi bagian dari penyelenggaraan pameran Indonesia
Property Expo 2018, yang dikuti oleh 148 pengembang dan 730 proyek
residensial. Real Estate Investment Indonesia diselenggarakan
melalui kerjasama dengan Asosiasi Real Estate DKI Jakarta (DPD REI
DKI Jakarta), Bursa Efek Indonesia, serta Mandiri Sekuritas.
Sami Miettinen, Direktur Utama PT Mitra Sindo Sukses terpilih
menjadi salah satu pembicara di acara Konferensi Real Estate
Investment Indonesia 2018.
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Modernland Gelar Public Expose 2018
PT MODERNLAND REALTY TBK. (MDLN) kembali menggelar acara
Public Expose, Jum’at (28/9) lalu. Acara tahunan yang berlangsung
di Modern Golf & Country Club, Kota Modern, Tangerang, ini
dihadiri oleh Direktur Utama PT Modernland Realty Tbk., William
Honoris, Wakil Direktur Utama PT Modernland Realty Tbk., Freddy
Chan dan Direktur PT Modernland Realty Tbk., Dharma Mitra. Pada
kesempatan tersebut turut dipaparkan hasil kinerja PT Modernland
Realty Tbk. selama Semester I 2018 yang berhasil mencatatkan
marketing sales sebesar Rp2,50 triliun.
Pada semester I, Perseroan berhasil menjual lahan senilai
Rp1,15 triliun kepada PT Waskita Modern Realti, yang merupakan
perusahaan patungan 40:60 antara PT Bagasasi Inti Pratama (anak
perusahaan PT Modernland Realty Tbk.) dengan PT Waskita Karya
Realty. Proyek kerjasama ini akan mengembangkan sebuah kota
mandiri dengan mengusung konsep Toll-Road City (TRC) yang kelak
akan terintegrasi langsung dengan ruas Tol Tanjung Priok – Cibitung,
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serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas transportasi dan sarana
pendukung lainnya.
Hingga posisi per 30 Juni 2018, Perseroan berhasil membukukan
pendapatan sebesar Rp1,40 triliun yakni mengalami penurunan
sebesar Rp37,63 miliar atau 2,62% bila dibandingkan dengan
posisi per 30 Juni 2017 yang sebesar Rp1,43 triliun. Penurunan ini
dikarenakan menurunnya volume penjualan atas rumah tinggal dan
ruko, akan tetapi diimbangi oleh penjualan atas lahan Perseroan yang
meningkat jika dibandingkan dengan penjualan pada periode yang
sama tahun sebelumnya.
Sementara laba bersih yang dibukukan Perseroan per 30 Juni 2018
sebesar Rp181,49 miliar, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar
Rp43,08 miliar atau 31,12% bila dibandingkan dengan periode yang
sama tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp138,41 miliar. Peningkatan
atas laba bersih ini sebagian besar disebabkan karena penurunan
beban usaha serta beban keuangan Perseroan.

KETUA UMUM BERSAMA Dewan Pengurus Himpunan
Kawasan Industri (HKI) melakukan kunjungan kerja ke
kawasan industri ModernCikande di Cikande, Banten,
awal Oktober 2018 lalu. Kehadiran sejumlah pengurus
HKI tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama PT
Modern Industrial Estat, Pascall Wilson beserta jajaran
direksi dan staf ModernCikande Industrial Estate. Selain
mendalami integrasi dan konektivitas antara beberapa
infrastruktur dan industri strategis di ModernCikande,
kunjungan kerja dewan pengurus HKI hari itu sekaligus
melihat persiapan pengembangan Cluster Halal yang baru
diluncurkan di ModernCikande beberapa lalu.

3 Oktober 2018

HKI Berkunjung ke Kawasan
Industri ModernCikande

Seperti diketahui, Modern Halal Valley dikembangkan di atas lahan seluas 500
hektar dan mengusung konsep lahan hijau. Modern Halal Valley menyediakan
lahan premium bagi perusahaan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai basis
bagi bisnis internasional mereka dalam hal produksi dan perdagangan halal.
Untuk tahap pertama, Modern Halal Valley akan mengembangkan kawasan
zona logistik halal internasional seluas 50 hektar 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.

3-5 Oktober 2018

ModernCikande Dukung Indonesia
Halal Lifestyle Expo 2018
KAWASAN industri ModernCikande turut berpartisipasi dalam
ajang pameran Indonesia Halal Lifestyle Expo 2018 yang digelar
Indonesia Halal Lifestyle Center yang bekerja sama dengan Bank
Indonesia (BI) di Jakarta Convention Center pada 3-5 Oktober 2018
lalu. Ajang pertemuan antara para praktisi, pelaku usaha, regulator
dan otoritas ini bertujuan agar para pelaku usaha Halal di Indonesia
dapat memahami bersama sejauh mana potensi dan strategi yang
diperlukan agar dapat berkontribusi besar dalam pasar halal di Tanah
Air dan juga mampu berkontribusi secara global.
Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center Sapta Nirwandar
mengatakan, peluang Indonesia sebagai pusat e konomi halal sangat
besar. Data Global Islamic Economic Report 2017-2018 menunjukkan
skor indikator ekonomi Islam dan sebagai negara dengan populasi
muslim terbesar Indonesia berada di urutan ke-11 sedangkan Malaysia
di urutan pertama. “Persaingan bisnis halal dunia semakin tinggi yang
dilihat dari penyelenggaraan event halal internasional,” kata Sapta
saat konferensi pers di Bank Indonesia, Jakarta, Senin (24/9/2018).

“Indonesia memiliki kapasitas domestik yang sangat memadai untuk
dapat menguasai pasar domestik dan mampu berkontribusi secara
nyata dalam perekonomian syariah global.”
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Modernland & William Honoris Raih TOP CSR 2018
Dalam sambutannya Freddy Chan, Wakil Direktur
Utama PT Modernland Realty Tbk. mengatakan,
Perseroan telah berupaya secara maksimal untuk
melakukan program CSR dengan tujuan membantu
tercapainya sustainable development. Dengan dijalan
kan
nya program-program CSR, diharapkan dapat
berkontribusi dalam jangka panjang baik bagi
masyarakat maupun lingkungan.
“Kami senang dan berterima kasih atas diberikannya
penghargaan TOP CSR 2018. Upaya ini merupakan
sebagai bagian dari kontribusi terhadap masyarakat dan
lingkungan yang tidak terpisahkan dari perencanaan
yang cermat serta pemilihan program yang tepat
sasaran. Kami berkomitmen akan terus membuat
kebijakan terkait program-program CSR yang berguna
dan bermanfaat bagi masyarakat maupun lingkungan
sehingga kiprah PT Modernland Realty Tbk. bisa turut
dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat,”
ujar Freddy Chan.

PT MODERNLAND REALTY TBK. meraih penghargaan
pada ajang TOP Corporate Social Responsibility (TOP
CSR) 2018 yang diselenggarakan majalah TOP Business.
Pemberian penghargaan dilakukan di Golden Ballroom–
The Sultan Hotel, Jakarta, Kamis (4/10) lalu.
Penilaian TOP CSR 2018 dilakukan oleh Tim
yang berasal dari KNKG (Komite Nasional Kebijakan
Governance), Masyarakat CSR Indonesia, MB Consulting
(Lembaga Konsultan & Pelatihan CSR), Corebest
(Lembaga Konsultan & Pelatihan CSR), PAKEM (Yayasan
Pengembangan Keuangan Mikro), SDP (PT Sinergi Daya
Prima/ Konsultan GCG), SGL Management (Konsultan
Manajemen dan Bisnis), dan Interdev (Lembaga
Konsultan & Pelatihan CSR).
Penghargaan TOP CSR 2018 diklasifikasikan dalam
empat kategori yakni Kategori Sektor Usaha, Kategori
Khusus/ Nawacita/ SDGs, Kategori Improvement,
serta Kategori TOP Leader (Direktur Utama) on CSR
Commitment. Pada tahun ini, PT Modernland Realty
Tbk. meraih dua penghargaan sekaligus, pertama di
Kategori TOP CSR Improvement 2018 (Peringkat 1 ) dan
TOP Leader on CSR Commitment 2018 yang diberikan
kepada William Honoris selaku Presiden Direktur PT
Modernland Realty Tbk. Penghargaan diterima langsung
oleh Dharma Mitra, Corporate Human Capital & Legal
Division Head PT Modernland Realty Tbk.
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3 Oktober 2018

JGC Dukung Program
GEMA PATAS 2018
PT MODERNLAND REALTY TBK. mendukung
rencana Pemerintah DKI Jakarta yang mencanangkan
kebijakan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda
Batas (Gema Patas). Wujud komitmen tersebut salah
satunya dengan melakukan pemasangan tanda batas
tanah di Kawasan Perumahan skala kota Jakarta
Garden City (JGC), Cakung, Jakarta Timur, yang
disaksikan langsung oleh Walikota Jakarta Timur
M. Anwar saat mencanangkan Gerakan Masyarakat
Pemasangan Tanda Batas (Gema Patas) di Taman
Semut Jakarta Garden City, Kelurahan Cakung
Timur, Kecamatan Cakung, Rabu (3/10) lalu.
Seremoni pencanangan Gema Patas yang
turut dihadiri William Honoris, Direktur Utama
PT Modernland Realty Tbk. ini dirangkai dengan
pemasangan plang aset fasos fasum di Jalan Tambun
Rengas dan Tambun Selatan Kelurahan Cakung
Timur dengan luas tanah 107.034 meter persegi yang
diserahkan oleh PT Moderland Reality Tbk.

24 :

VOL. 13 JANUARI 2019

Seperti diketahui, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pencanangan yang
telah dilakukan sebelumnya di tingkat Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur Provinsi
DKI Jakarta Anies Baswedan, pada 4 September lalu, sekaligus merupakan bentuk
komitmen dalam mensukseskan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dan
Tertib Administrasi Pertanahan Aset Pemprov DKI Jakarta menuju Jakarta Satu Peta
pada Tahun 2019. Dengan penerapan gerakan ini diharapkan tidak ada lagi tanah
masyarakat yang tidak bersertifikat. Selain itu, masyarakat memiliki peluang yang
sama agar terpetakan tanahnya secara sistematis.

10 Oktober 2018

ModernCikande Gelar
Seremoni Penentuan Lokasi
Modern Halal Valley
PT MODERN INDUSTRIAL ESTAT, pengembang ModernCikande
Industrial Estate menggelar acara seremonial penentuan lokasi
yang akan diperuntukkan sebagai kawasan pengembangan Cluster
Modern Halal Valley, Rabu (10/10) lalu.
Acara penentuan lokasi ditandai dengan peletakan batu pertama
yang dihadiri oleh segenap Jajaran Direksi, Komisaris dan Management
PT Modern Industrial Estat beserta Jajaran Direksi, Komisaris dan
Management PT Modernland Realty Tbk., Direktur LPPOM MUI, Dr.
Ir Lukmanul Hakim, M.si, Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi
Halal, Dr. Nifasri, Direktur Eksekutif Himpunan Kawasan Industri,
Fahmi Shahab, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan
Minuman Indonesia, Adhi Lukman dan Asisten Direktur Departemen
Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Irfan Sukarna.
Direktur Utama PT Modern Industrial Estat, Pascall Wilson
menuturkan, dengan dikembangkannya kawasan industri Halal
melalui Modern Halal Valley tersebut, maka ModernCikande
Industrial Estate siap memfasilitasi investor industri halal, baik dari
lokal maupun asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Terlebih,
Modern Halal Valley merupakan zona industri halal yang merangkul
nilai-nilai standar halal Internasional, memenuhi standar tertinggi
mengenai halal, keamanan pangan, dan kelestarian lingkungan.
Modern Halal Valley menyediakan berbagai kebutuhan penunjang
bagi ekosistem halal yang lengkap untuk produksi halal yang efisien
serta pendistribusian domestik dan ekspor ke pasar internasional.
“Zona industri halal yang kami kembangkan memiliki
infrastruktur dan fasilitas yang menunjang manajemen dan distribusi

halal, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun
pasar internasional. Kami bahkan berharap Modern Halal Valley bisa
menjadi ekosistemnya industri halal tanah air,” ujar Pascall Wilson
sembari mengatakan Modern Halal Valley akan diminati karena
ModernCikande Industrial Estate memiliki banyak keunggulan yang
diperlukan oleh investor dan pelaku industri.
Langkah awal yang akan dilakukan oleh Modern Halal Valley
adalah pembangunan laboratorium halal yang akan diikuti oleh uji
fungsi, set up ruangan, pelatihan, dan pendukung operasional lainnya.
Dengan adanya laboratorium halal ini, tentunya akan memudahkan
proses sertifikasi halal yang diperlukan, baik industri skala besar,
maupun kecil menengah (UKM). Lebih lanjut, Modern Halal Valley
ini ke depannya akan menjadi hub bagi Indonesia sebagai pelaku
industri halal dunia, yang berperan sebagai pintu keluar masuk
produk-produk halal berskala internasional.
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MPrecast Bangun Mock Up Ruko
2 Lantai & Show Unit Apartemen
PT MODERN PANEL INDONESIA selaku produsen material Precast
concrete panel atau beton pra cetak MPrecast kembali melakukan
sejumlah rangkaian uji coba. Terbaru, MPrecast digunakan untuk
pembangunan show unit apartemen Westonia dan dua unit ruko di
Komplek Ruko Komersial ModernCikande, Serang, Banten.
Untuk pembangunan ruko, PT Modern Panel Indonesia
menggunakan system full precast wall and slab sebagai pengganti
struktur kolom balok. Waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan
dua unit ruko berukuran 4,75 x 15 m2 setinggi 2 lantai tersebut hanya
7 hari atau terbilang sangat cepat, dibanding menggunakan sistem
konvensional yang memakan waktu hingga kurang lebih 3 Bulan.
Adapun, jumlah panel precast yang dibutuhkan untuk dua unit
ruko tersebut sebanyak 72 panel. Sistem precast yang digunakan
merupakan sistem pengembangan dari Rumah Matsu yang pernah
dibangun dan lolos uji gempa pada bulan Agustus lalu, dengan
mengkombinasikan sistem las dan grouting.
System precast full and slab juga digunakan PT Modern Panel
Indonesia untuk melakukan pembangunan unit contoh apartemen
type 2 bedroom (BR) yang merupakan prototype untuk pembangunan
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apartemen Westonia yang terletak di Modern Cilejit, Bogor. Adapun,
jumlah panel yang dibutuhkan untuk unit 2BR terdiri dari 11 panel
dinding dengan durasi install selama 1 hari.
Sebelumnya, PT Modern Panel Indonesia juga telah melakukan
pengujian Modern Precast di Pusat Penelitian dan Pengembangan
Perumahan dan Permukiman (Puskim), di Bandung, 08 Agustus 2018
lalu. Pengujian dilaksanakan untuk mengetahui kinerja ketahanan
gempa teknologi pracetak yang dikembangkan Modern Panel
Indonesia terhadap persyaratan minimal Standar Nasional Indonesia
(SNI), sehingga dapat memenuhi regulasi Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB), dan regulasi kredit kepemilikan bagi konsumen. Pengujian
juga dilakukan untuk menguji sistem pembangunan rumah dalam
waktu singkat. Puskim sendiri merupakan badan yang berperan
sebagai prime mover, the techno structure, dan scientific backbone
dalam merumuskan kebijakan dan inovasi teknologi di bidang
permukiman.
Selain memenuhi berbagai regulasi yang ditentukan, pelaksanaan
pengujian juga dilakukan dalam rangka mendukung percepatan
program Nasional Sejuta Hunian yang sedang gencar dikampanyekan

Pemerintah. Untuk mendukung program tersebut, Modern Panel
Indonesia telah mengembangkan teknologi precast yang dinamakan
Sistem Panel Beton dengan Sambungan Plate Join Embedded.

Seperti diketahui, PT Modernland Realty Tbk. melalui anak
usahanya PT Modern Panel Indonesia merupakan salah satu produsen
material yang terus berupaya untuk menghadirkan berbagai inovasi
baru guna mendukung pengerjaan proyek konstruksi modern yang
dinamis dan terus berkembang di Indonesia. Untuk memenuhi
kebutuhan kapasitas material beton pracetak berkualitas, PT Modern
Panel Indonesia juga telah menghadirkan Pabrik ModernPrecast
sebagai tempat diproduksinya material bahan bangunan Precast
Concrete Panel atau panel pra cetak yang berlokasi di Kawasan
industri ModernCikande, Banten. Modern Panel Indonesia juga
bekerjasama dengan produsen Ebawe untuk pengembangan mesin
otomatis Precast Concrete yang meliputi material dinding dan plat
lantai.
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Semarakkan Idul Adha 1439 H,
JGC Salurkan Hewan Qurban
IDUL ADHA atau Hari Raya Haji merupakan salah satu hari besar
keagamaan bagi umat Islam. Pada perayaan hari raya ini, seluruh umat
muslim di seluruh dunia berkumpul bersama untuk melakukan sholat
Idul Adha yang dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban.
Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada
tanggal 22 Agustus 2018 lalu, PT Modernland Realty- melalui anak
usahanya PT Mitra Sindo Sukses – pengembang kawasan perumahan
Jakarta Garden City (JGC) turut mendistribusikan sebanyak 16 ekor
hewan kurban dengan rincian dua ekor sapi dan 14 ekor kambing,
kepada Pemerintah Kota Jakarta Timur dan masyarakat umum yang
tinggal bersandingan dengan perumahan Jakarta Garden City.
Untuk penyerahan dua ekor sapi pendistribusiannya dilakukan
di kantor Walikota Jakarta Timur, yang diterima oleh Asisten
Perekonomian & Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur,
Drs. Syofian Thahir. Sementara, sebanyak 14 ekor kambing
didistribusikan ke beberapa masjid sekitar JGC dan 1 Yayasan yatim
piatu, dengan rincian Masjid Raya JGC Al Quddusu sebanyak 2

ekor kambing, Masjid Al Mukhlisin RW.06, 2 ekor kambing, Masjid
Al Hafadzhzoh RW.08 Cakung Timur, 2 ekor kambing, Masjid Al
Mubarok RW.07 Cakung Timur 2 ekor kambing, Masjid Al Hilal
RW.01 Cakung Timur sebanyak 1 ekor kambing, Masjid Kubah Hitam
RW.04 Cakung Timur 2 ekor kambing, Yayasan Yatim Piatu Nurul
Jadid Cakung Timur sebanyak 1 ekor kambing serta Masjid Raya RW.
10 Rorotan sebanyak 2 ekor kambing.
“Kegiatan kurban adalah bentuk dari kepedulian sosial PT
Modernland Realty Tbk yang ingin berbagi kepada masyarakat dan
lingkungan sekitar. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai ungkapan rasa
syukur kami terhadap kinerja yang telah diraih hingga saat ini,” ujar
Dharma Mitra, Direktur PT Modernland Realty Tbk.
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Modernland Hibahkan 10 Unit
Ambulans ke Mabes TNI
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, program CSR yang dilakukan Perseroan adalah
penyerahan hibah ambulans dari PT Modernland Realty Tbk.
kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Rabu, 17 Oktober
2018 bertempat di Markas Besar (Mabes) TNI Cilangkap, Jakarta.
Penyerahan hibah ambulans tersebut diserahkan oleh Presiden
Komisaris PT Modernland Realty Tbk., Luntungan Honoris,
kepada Panglima TNI yang diwakili Asisten Logistik Panglima TNI,
Laksamana Muda TNI Ir. Bambang Nariyono, MM.
Dalam kesempatan tersebut pihak Modernland Realty
menyerahkan bantuan hibah kendaraan ambulans sebanyak 10 unit,
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yang terdiri dari lima unit kendaraan ambulans jenis Mitsubishi Strada
Triton, beserta alat-alat kesehatannya; tiga unit kendaraan ambulans
jenis Suzuki APV, beserta alat-alat kesehatannya, serta tiga unit
kendaraan ambulans merek Foton, beserta alat-alat kesehatannya.
“Ambulans tersebut, selanjutnya kami serahkan kepada pihak TNI
agar dapat didistribusikan dan digunakan untuk kepentingan Mabes
TNI yang membutuhkannya. Harapan kami, melalui pemberian
hibah kendaraan ambulans ini dapat memberikan manfaat yang

lebih kepada masyarakat, melalui kegiatan CSR yang tepat sasaran
dan berkelanjutan,” sebut Presiden Komisaris PT Modernland Realty
Tbk., Luntungan Honoris.
Sementara itu Direktur PT Modernland Realty Tbk., Dharma
Mitra mengatakan, hibah kendaraan ambulans yang dilakukan
Modernland Realty merupakan bentuk komitmen Perseroan dalam
rangka menjalankan kegiatan filantrophy sebagai bagian dari
pelaksanaan CSR. “Tentunya ini juga merupakan sebuah penghargaan
dan menjadi salah satu bukti keseriusan kami untuk melaksanakan
kegiatan CSR. Tidak hanya merupakan pengguguran kewajiban saja,
namun juga tanggung jawab moril perusahaan kepada masyarakat,”
ujar Dharma Mitra.

Lebih lanjut, Dharma Mitra menambahkan, di dalam implementasi
program CSR, perusahaan-perusahaan memang sebaiknya tidak lagi
menjadikannya sebagai sebuah kewajiban ataupun hanya sedekah
(charity) semata, namun juga harus mampu menjadikannya sebagai
penggerak ekonomi masyarakat, sehingga dapat memampukan
mereka untuk menjadi kelompok – kelompok yang lebih mandiri.
“Prinsipnya adalah menggandeng sekaligus memberdayakan
masyarakat, bersinergi sekaligus menguatkan ekonomi masyarakat.

Oleh sebab itu, manfaat sebesar–besarnya dari CSR sudah seharusnya
dirasakan dan diperoleh masyarakat. Tidak lagi melulu perusahaan
melihatnya dari sisi bisnis saja. Begitu juga kami berharap
masyarakatlah sebenarnya yang menjadi subyek tidak lagi obyek.
Merekalah yang aktif berperan dalam mengembangkan kelompok
mereka. Inilah sebetulnya kunci kesuksesan sebuah program CSR,”
pungkas Dharma Mitra.
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csr program
15 Oktober 2018

Modernland Gelar Employment & CSR Training

DUKUNGAN kepedulian PT Modernland
Realty Tbk. dalam berbagai kegiatan sosial
tidak hanya dilakukan kepada masyarakat
sekitar, namun juga di lingkup keluarga besar
perusahaan. Terbaru, Perseroan menggelar
program Employment & CSR Training bertajuk
Training Managing Service Excellence yang
diikuti para karyawan mulai dari level Senior
Manager dalam lingkup keluarga besar PT
Modernland Realty Tbk., Senin, 15 Oktober
2018.
Selain ditujukan kepada karyawan yang
memang memiliki bidang kerja terkait CSR &
Community Development, pelatihan tersebut
juga ditujukan kepada setiap karyawan agar
dapat mengembangkan kemampuannya di
bidang CSR & Community Development. Hal
ini dikarenakan, pada era modern seperti saat
ini, tanggung jawab sosial perusahaan atau
institusi kepada masyarakat telah menjadi
sebuah kewajiban yang harus dipenuhi sebagai
wujud meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat.
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Pada acara yang digelar selama tiga hari tersebut, pihak Perseroan
juga ikut mengundang anak-anak dari, MTs Assa’adah, Jakarta. Acara
dikemas secara santai dan meriah serta diselingi dengan berbagai kuis
berhadiah. Kegiatan sesi ini berlangsung selama 2,5 jam dan diakhiri
dengan sesi foto bersama dengan anak-anak beserta Kepala Sekolah dan
pengasuh MTs Assa’adah.
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