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editorial

THERE ARE NO SECRETS TO SUCCESS. It is the result of preparation, hard work, and
learning from failure – (Colin Powell).
Salam hangat dan salam sejahtera para pembaca sekalian. Selamat bertemu kembali
pada edisi terbaru majalah Modern Living Vol. 12 ini.
Pembaca sekalian, pada bulan Agustus 2018 kemarin, tepat berusia ke-35 tahun PT
Modernland Realty Tbk. berkarya, sekaligus memasuki babak baru industri properti tanah
air yang penuh dengan harapan maupun tantangan. Sebagai pengembang, perjalanan
Modernland Realty dimulai pada dekade 80an, ketika kuantitas pengembang swasta di
negeri ini masih bisa dihitung dengan jari tangan. Selama lebih dari tiga dekade, Modernland
Realty berhasil melalui berbagai periode pembangunan, bahkan gejolak politik dan gejolak
ekonomi yang silih berganti mewarnai negeri ini.
Berbagai cobaan itulah yang menjadi kawah “candradimuka” bagi Modernland
Realty sehingga dapat terus bertahan dan kini berkembang. Selama puluhan
tahun, Modernland Realty telah membuktikan dedikasi dan partisipasinya dalam
mengembangkan berbagai properti terbaik di Indonesia, khususnya di kawasan
Jabodetabek.
Menapaki tahun 2018, 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 akan segera
direalisasikan. Sepanjang kuartal I-2018, Modernland Realty 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.
Para Pembaca terhormat, pada edisi teranyar ini kami kembali menampilkan berbagai
peristiwa menarik terkait perkembangan yang terjadi dalam negeri dan juga di lingkup
Modernland Group. Di rubrik laporan utama, kami mengulas perjalanan 35 tahun PT
Modernland Realty Tbk. sebagai developer terbaik tanah air. Sementara, pada rubrik
peristiwa, diantaranya kami mengulas keberhasilan material beton pracetak berkualitas
MPrecast yang lolos uji di Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman
(Puskim) Bandung.
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 kami harapkan sebagai
bentuk perhatian dan perbaikan bagi kami di edisi-edisi mendatang.
Salam

PEMIMPIN REDAKSI: Freddy Chan REDAKTUR PELAKSANA: Cuncun Wijaya SIDANG REDAKSI:
Gunawan Setyo Hadi 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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35 Tahun PT Modernland Realty Tbk.
Lebih dari tiga dekade berkiprah di industri properti tanah
air, Modernland Realty memantapkan posisinya sebagai
salah satu pengembang properti terdepan di Indonesia.
Lewat berbagai portofolio terbaiknya, Modernland Realty
bahkan dikenal dan melekat pada berbagai proyek
residensial, kota mandiri, kawasan industri, hospitallity,
produsen material serta komersial terkemuka.
AGUSTUS 2018 menjadi momen bersejarah bagi PT Modernland
Realty Tbk. Di bulan tersebut, perusahaan pengembang properti
berkode MDLN ini tepat berusia 35 tahun, sekaligus memasuki babak
baru industri properti tanah air yang penuh dengan harapan maupun
tantangan.
Selama lebih dari tiga dekade itu pula, Modernland Realty
berhasil melalui berbagai periode pembangunan, gejolak politik serta
gejolak ekonomi yang silih berganti menerpa negeri ini. Bisa dibilang,
berbagai cobaan itulah yang menjadi kawah “candradimuka” bagi
Modernland Realty sehingga dapat terus bertahan dan kini tumbuh
dan berkembang sebagai salah satu developer properti terbaik negeri

4:
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Bangga Berkarya
Membangun
Bangsa
Green Central City

Cleon Park Apartment at Jakarta Garden City

ini. Sungguh, sebuah perjalanan yang tidak mudah, mulus dan beralas
karpet merah, tentunya.
Perjalanan Modernland Realty dimulai pada dekade 80an, ketika
kuantitas pengembang swasta di negeri ini masih sangat sedikit. Kala
itu, sebagian besar pengembang masih berkutat pada area komersial
ruko. Sementara, sisanya fokus pada kawasan perumahan-perumahan
berskala kecil. Meski populasi pengembang kala itu masih kecil,
namun antusiasme masyarakat untuk berinvestasi pada bisnis ini
begitu besar. Barometernya adalah daya tarik luar biasa masyarakat
untuk tinggal di kawasan-kawasan perumahan baru seperti Pondok
Indah, Ancol dan Kelapa Gading.
Pada tahun-tahun berikutnya, tumbuhlah ratusan perusahaan
properti baru untuk meramaikan industri tersebut sekaligus
memenuhi permintaan signifikan akan kawasan hunian baru di
dalam negeri. Di tengah hingar bingar perkembangan bisnis properti
kala itu, PT Modernland Realty Ltd secara resmi mulai berdiri.
Sebagai perusahaan properti, Perseroan awalnya bergerak di dalam
bidang pembebasan dan pematangan tanah, pembangunan rumah,
apartemen, dan bungalow yang dilengkapi dengan berbagai sarana
seperti sarana olah raga dan rekreasi, rumah sakit, sekolah serta pusat
pembelanjaan. Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun
1993, Perseroan mulai mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta
(kini Bursa Efek Indonesia) dengan kode MDLN. Dan, sejak saat itu,
Perseroan menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Modernland
Realty Tbk. Salah satu proyek Perseroan yang cukup menonjol saat

itu adalah kawasan hunian skala township bertajuk Kota Modern
di Kota Tangerang yang dikembangkan pada tahun 1989, sekaligus
menjadi proyek hunian skala kota pertama bagi Modernland Realty.
Selama puluhan tahun, Modernland Realty telah membuktikan
dedikasi dan partisipasinya dalam mengembangkan berbagai
properti terbaik di Indonesia, terutama di kawasan Jabodetabek,
seiring meningkatnya kesadaran terhadap lingkungan dan produk
hunian berkualitas tertinggi. Kala itu, bisnis inti Perseroan adalah
pengembangan real estat, lapangan golf dan pengoperasian country
club, kontraktor umum, serta perdagangan.
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan selalu memprioritaskan
pada nilai-nilai komersial yang dipadu padankan dengan nilainilai sosial dan budaya. Nilai-nilai tersebut juga diwujudkan dalam
berbagai proyek yang telah dikembangkan. Modernland Realty juga
menerapkan berbagai strategi yang inovatif untuk membangun
persepsi konsumen terhadap produk yang dikembangkan.
Sebagai contoh, melalui branding yang kuat di proyek Jakarta
Garden City, Modernland Realty kini dikenal sebagai pengembang
kota mandiri masa depan berwawasan lingkungan serta didukung
oleh infrastruktur dan kawasan komersial yang lengkap. Sementara,
di segmen industrial, proyek ModernCikande Industrial Estate yang
dikembangkan Modernland Realty melalui anak usahanya bernama
PT Modern Industrial Estat semakin diminati karena menawarkan
berbagai keunggulan kompetitif bagi para pelaku usaha domestik
maupun internasional. @Modernliving
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Melesat Berkat
Inovasi, Strategi dan
Konsistensi
SELAMA lebih dari tiga dekade berkarya, Modernland Realty telah
memantapkan posisinya sebagai salah satu pengembang properti
terdepan di Indonesia. Brand Modernland Realty saat ini telah
dikenal dan melekat pada berbagai proyek residensial, kota mandiri,
kawasan industri dan komersial terkemuka, antara lain diantaranya;
Kota Modern, Modern Park, Modern Hill, Jakarta Garden City,
ModernCikande Industrial Estate, Novotel Gajah Mada, Modern Golf
New
East Club serta Modern Precast.
& Country
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 Realty akan terus melangkah
dengan percaya diri dalam mengembangkan usahanya dan mencapai
pertumbuhan yang berkelanjutan.
Menapaki tahun 2018, 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 highrise dan kawasan industri bersertifikasi halal menjadi dua target
strategis yang akan segera direalisasikan. Sepanjang kuartal I - 2018,
Modernland Realty 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.

Cleon Park Apartment

6:

VOL. 12 SEPTEMBER 2018

New East

Modernland Realty telah menunjukkan kelasnya sebagai
salah satu developer properti terbaik di Indonesia yang
berbagai portofolionya telah diakui tak hanya dalam negeri
namun juga dunia. Pencapaian ini tentunya tak lepas
dari berbagai penerapan inovasi, strategi dan konsistensi,
sehingga produk-produk yang ditawarkan Modernland
Realty dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
Sebelumnya, di tahun 2017, Perseroan juga sukses melanjutkan
inisiatif-inisiatif strategis yang berhasil menempatkan Perseroan
pada posisi yang cukup diperhitungkan di kancah properti Indonesia.
Perseroan telah berhasil menjawab kebutuhan akan hunian yang
nyaman dan lahan industri yang sarat fasilitas—keduanya berada di
kawasan yang aksesnya kini semakin mudah, dan masih berpotensi
untuk berkembang pesat.
Perseroan juga sukses mengimplementasikan strategi kolaborasi
antar perusahaan untuk menciptakan berbagai inovasi baru serta
melahirkan karya-karya unggulan. Salah satu skema kolaborasi bisnis
(joint venture) yang dilakukan PT. Modernland Realty Tbk. adalah
pada tahun 2017 melalui anak usahanya PT. Mitra Sindo Makmur
dengan PT. Astra Land Indonesia, anak usaha PT. Astra International
Tbk. dan HongKong Land Ltd. Kolaborasi ini membentuk perusahaan
patungan bernama PT Astra Modern Land. Perusahaan tersebut
mengakuisisi dan mengembangkan lahan perumahan skala kota
(township) dengan luas sekitar 70 hektar di kawasan Jakarta Garden
City, Jakarta Timur.
Sebelumnya, Modernland Realty juga berhasil menggaet
pengembang pusat perbelanjaan asal Jepang, AEON Mall untuk
mengembangkan gerai kedua AEON Mall di Jakarta Garden City
seluas 135.000 m2 dan telah resmi beroperasi sejak September 2017.
AEON Mall adalah pengembang dan operator pusat perbelanjaan
yang telah mengoperasikan lebih dari 150 mal di 5 negara seperti,
Jepang, Cina, Vietnam, Kamboja, dan Indonesia. Dan, teranyar,
Modernland Realty menjalin kemitraan atau strategic partner dengan
menggandeng PT. Waskita Karya Realty, anak usaha dari BUMN
konstruksi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. untuk pengembangan
lahan seluas 350 hektar di Bekasi.

Portofolio PT Modernland Realty Tbk.
Kota Modern
Kota Modern adalah perumahan dengan konsep kota mandiri
pertama di Tangerang seluas 400 hektar. Terletak di jantung kota
Tangerang, sekitar 27 kilometer dari pusat kota Jakarta, Kota Modern
menjadi penanda di mulainya modernisasi kawasan kota Tangerang
yang hingga kini terus berkembang pesat. Kota Modern merupakan
proyek perumahan pertama yang dibangun oleh Modernland Realty.
Rencana induk perumahan ini dikerjakan oleh Pacific Consultant
International dari Jepang, bersama dengan konsultan ternama dari
Indonesia.

Modern Golf & Country Club
Salah satu fasilitas yang berada di dalam Kota Modern adalah
Modern Golf & Country Club yang memiliki luas 85 hektar yang
terdiri dari 18 hole dan dapat digunakan untuk permainan malam
hari. Modern Golf & Country Club dikenal sebagai lapangan night
golf pertama di Indonesia. Modern Golf & Country Club dilengkapi
dengan Club House yang memiliki fasilitas lapangan beberapa
cabang olah raga. Modern Golf & Country Club memiliki standar

Modernhill
Modernhill (dahulu Bukit Modern) adalah kawasan
perumahan seluas 60 ha yang dibangun di kawasan
hijau dan sejuk di kawasan Pondok Cabe, Kecamatan
Pamulang, Tangerang Selatan. Modernhill terdiri atas
beberapa cluster dengan pendekatan green development,
memanfaatkan secara maksimal lingkungannya yang rimbun dan
sejuk.

Jakarta Garden City
Proyek Jakarta Garden City (JGC) mulai dibangun pada tahun
2007. Terletak di kawasan Cakung, Jakarta Timur, JGC memiliki lahan
seluas 370 hektar, yang merupakan lahan proyek perumahan terbesar
yang ada di Jakarta saat ini. Dari total lahan 370 hektar, JGC dibagi
menjadi dua tipe hunian, yaitu hunian residensial seluas 300 ha
dan hunian komersial seluas 70 ha. Perseroan merencanakan untuk
membangun hingga 9.000 unit residensial secara bertahap. JGC
dilengkapi dengan pusat niaga terpadu termasuk sekolah, shoping
arcade, club house, pasar modern, pusat perbelanjaan AEON Mall
serta dalam waktu dekat akan dilengkapi pula dengan rumah sakit
bertaraf internasional dan pusat perkakas IKEA asal Swedia.

Modern Golf & Country Club

internasional yang dirancang oleh Peter Thomson (Juara British Open
lima kali). Dengan fasilitas yang beragam dan berkelas tersebut, tak
heran jika Modern Golf & Country Club dianggap sebagai lapangan
golf terbaik di barat Jakarta.

Modernpark
Modernpark (dahulu Taman Modern) adalah proyek perumahan
kedua yang dibangun Modernland Realty. Terletak di tepi jalan Raya
Bekasi, Cakung - Jakarta Timur, Modernpark merupakan pilihan
hunian berkelas yang tepat bagi eksekutif yang bekerja di kawasan
industri di sekitar Jakarta Timur dan Bekasi. Luas kawasan 47 ha dan
saat ini hampir habis terjual. Modernpark juga dilengkapi dengan
area komersial berupa rumah toko (ruko), department store dan
pasar swalayan yang merupakan pusat belanja terlengkap di wilayah
tersebut.

Jakarta Garden City
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Modern Precast
ModernPrecast merupakan produsen material
lansiran PT Modern Panel Indonesia yang menghadirkan
material bahan bangunan Precast Concrete panel atau
panel pra cetak yang dikembangkan melalui teknologi
terbaru sehingga dapat membuat proses pembangunan lebih
cepat dan berkualitas karena elemen struktur tidak dicetak di lokasi
elemen tersebut dipasang, melainkan di tempat lain dimana proses
pengecoran dan perawatan dilakukan dengan baik sesuai metode
yang ada. Precast concrete juga tidak berpengaruh pada cuaca, tahan
gempa serta lebih ramah lingkungan. PT Modern Panel Indonesia
sendiri bekerjasama dengan produsen Ebawe untuk pengembangan
mesin “Otomatis Precast Concrete” yang meliputi material dinding
dan plat lantai.

Lowcost Housing

Main Gate ModernCikande Industrial Estate

Sebagai bukti kepedulian pada masyarakat lapisan bawah dan
salah satu fasilitas penunjang dari kawasan industri yang ada di
wilayah Cikande yaitu Purimas Cikande serta melihat kebutuhan
pasar di daerah Cibadak (Sukabumi) melalui Bukit Cibadak Indah,
Modernland Realty mengembangkan perumahan lowcost housing
dengan tipe bangunan mulai dari 36/72 hingga 45/90.

ModernCikande Industrial Estate
ModernCikande Industrial Estate adalah kawasan industri yang
dibangun Perseroan yang berlokasi di Cikande, Serang, Banten.
Perseroan memiliki izin lokasi seluas 2.175 ha. Berjarak sekitar 65 km
di sebelah barat Jakarta, 75 km dari Pelabuhan Tanjung Priok dan
50 km dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ModernCikande
Industrial Estate memiliki fasilitas lengkap dan dapat diakses melalui
jalan tol Jakarta-Merak.

Novotel Gajah Mada
Modernland Realty, mengembangkan Novotel Jakarta Gajah
Mada yang mulai beroperasi pada bulan Desember 2012. Hotel yang
memiliki 235 kamar dan dioperasikan oleh Novotel ini terletak di
Green Central City (GCC), super blok di jantung daerah komersial
yang paling aktif di Jakarta. GCC memiliki keunggulan di lokasi
strategis di kawasan jalan Gajah Mada dan jalan Hayam Wuruk,
Jakarta Pusat.

Site plan Jakarta Garden City

Swiss-Belinn ModernCikande
Apartemen Green Central City
Hunian modern ini memadukan konsep kenyamanan sekaligus
investasi yang sangat menguntungkan karena berlokasi di
jantung perekonomian terbesar di Indonesia. Green Central City
dikembangkan di atas lahan seluas 14.000 m2, tepatnya di Jl Gajah
Mada No 188, Jakarta Barat. Terdiri dari dua tower (Adenium dan
Cerberra) dan merangkum sebanyak 844 unit apartemen. Bisa
dibilang, lokasi ini sangat strategis karena hanya selangkah dari pusat
perdagangan elektronik Glodok, pusat niaga Pasar Pagi dan Mangga
Dua yang dikenal sebagai daerah bisnis.

8:
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Swiss-Belinn ModernCikande berdiri di dalam kawasan industri
ModernCikande, Serang, Banten. Hotel ini dikelola secara profesional
oleh Swiss-Belhotel International yang berbasis di Hong Kong. Hotel
yang memiliki ketinggian 10 lantai dan merangkum 165 kamar ini
terdiri dari empat tipe kamar, yaitu Deluxe, Grand Deluxe, 1 Bedroom
Apartment, dan Modern Suite Room. Swiss-Belinn ModernCikande
berdiri di atas lahan seluas 7.750 m2, dan luas bangunan 10.640 m2.
Dilengkapi dengan ballroom berkapasitas 1.000 orang, restaurant,
lobby lounge, jaringan Wi-Fi, kolam renang, spa, fitness center, serta
lahan parkir yang luas.
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JGC Gelar Apel Siaga Pengamanan
Jelang Hari Raya Idul Fitri 2018
DIVISI Property Estate Jakarta Garden City (JGC), Senin, 11 Juni 2018 lalu, menggelar
Apel Siaga Pengamanan untuk memastikan bahwa kawasan di lingkungan township
JGC menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2018 tetap terjaga dengan baik.
Apel siaga yang diikuti seluruh jajaran pengamanan hari itu, dipimpin oleh Yandi
Ramayadi selaku Property Estate Head Jakarta Garden City. Yandi Ramayadi dalam
sambutannya mengatakan, bahwa apel siaga pengamanan hari itu dilakukan
sebagai upaya antisipasi sekaligus melakukan pengecekan persiapan personel
keamanan, kendaraan, peralatan hingga SOP jika terjadinya gangguan keamanan
dan ketertiban di lingkungan perumahan JGC.
Pasalnya, pada momen hari besar agama Islam yang berbarengan dengan libur
panjang sekolah tersebut, sebagian warga JGC memilih merayakannya di luar
rumah dengan berlibur untuk waktu yang cukup lama, sehingga rumah dalam
keadaan kosong. ”Dengan kegiatan apel siaga pengamanan hari ini, para warga

yang ingin meninggalkan rumahnya, diharapkan tidak
perlu lagi merasa khawatir dan menjadi nyaman dalam
beribadah,” ujar Yandi Ramayadi seraya mengatakan
jika kegiatan apel tersebut merupakan kegiatan wajib
yang dilakukan Divisi Property Estate Jakarta Garden
City menjelang hari-hari besar keagamaan di Indonesia
seperti Hari Raya Idul Fitri maupun Natal.

29 Juni 2018

ModernCikande Raih “Best in Property
Industry” dari Warta Ekonomi

MEMASUKI paruh kedua tahun 2018, Kawasan industri
ModernCikande berhasil meraih penghargaan “Best in Property
Industry” pada acara yang digelar Majalah Warta Ekonomi di
Mawar Ballroom, Balai Kartini, Jakarta, Jumat, (29/6). Dalam
ajang penghargaan tersebut, Kawasan industri ModernCikande
yang dikembangkan PT Modern Industrial Estat -- anak usaha
dari PT Modernland Realty Tbk., di kawasan Cikande, Serang,
Banten, bersama 99 perusahaan lainnya yang tergabung dalam
“WE Top 100 Enterprises” dinilai sebagai perusahaan yang

12 :
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memiliki berbagai keunggulan, antara lain, kinerja keuangan, reputasi
di masyarakat, public relations, inovasi serta berbagai sisi lainnya.
Penghargaan “Best in Property Industry” diterima langsung oleh Wahyu
Hidayatullah, Sales Manager PT Modern Industrial Estat.
Muhammad Ihsan, CEO dan Pemimpin Redaksi Warta Ekonomi,
menjelaskan, dalam menentukan pemenang WE TOP 100 Enterprises,
Warta Ekonomi Research dan Consulting (WERC) melakukan
serangkaian riset, yaitu melalui desk research, media monitoring, dan
consumer survey selama tahun 2017, termasuk WERC juga melakukan
penelitian melalui media monitoring. “Dari serangkaian riset tersebut
akhirnya menghasilkan para pemenang WE TOP 100 Enterprises yang
terbagi dalam 21 kategori industri,” jelas Muhammad Ihsan. Dirinya pun
berharap jika pemberian penghargaan ini dapat memacu perusahaanperusahaan pemenang untuk dapat terus mempertahankan kinerjanya,
sekaligus memotivasi perusahaan-perusahaaan lainnya untuk menjadi
lebih baik dan bersama-sama berkontribusi positif bagi pembangunan di
Indonesia,” ujar Muhammad Ihsan.
Sementara itu, Pascall Wilson, Direktur Utama PT Modern Industrial
Estat menuturkan, pihaknya sangat bersyukur karena Kawasan Industri
ModernCikande kembali mendapatkan penghargaan karena pencapaian
prestasi, dedikasi dan kinerja perusahaan yang dilakukan selama
ini. “Penghargaan tersebut membuat kami lebih bersemangat dalam
berinovasi sehingga ModernCikande menjadi kawasan industri terbesar
dan menjadi pilihan utama di barat Jakarta,“ ujar Pascall Wilson.

3 Juli 2018

Prestisius,
Modernland Group
Sabet 3 Penghargaan
di Properti Indonesia
Award 2018
MAJALAH Properti Indonesia, untuk kali keenam, kembali menggelar
event tahunan penghargaan Properti Indonesia Award (PIA) 2018 yang
digelar di Ballroom, Sheraton Grand Jakarta – Gandaria City Hotel,
Selasa (3/7) lalu. Apresiasi diberikan berdasarkan metodologi survei
mengikuti kriteria keunggulan dari segi prestasi, inovasi, kreativitas,
kualitas, reputasi, yang dipersembahkan atas dedikasi dan kontribusi
kepada para insan properti tanah air dan industri terkait yang secara
nyata dan positif telah menunjukkan prestasi dan dedikasinya dalam
melahirkan produk-produk berkualitas.
Diantara sejumlah pengembang dan proyek properti yang
mendapatkan penghargaan PIA-2018. Salah satunya adalah
Modernland Realty Group yang berhasil meraih tiga penghargaan
sekaligus, yaitu PT Modernland Realty Tbk. untuk kategori Special
Award sebagai “The Progressive Integrated Business Developer”,
ModernCikande Industrial Estate (MCIE) yang berhasil meraih
penghargaan untuk kategori Property Development – Industrial
& Commercial Estate sebagai “The Recommended Industrial
Estate in Banten” serta material ModernPrecast yang diproduksi
PT Modern Panel Indonesia, untuk kategori Property Supporting
Business – Building Material sebagai “The Innovative Precast
Product”.
“Kami bangga bisa berhasil meraih 3 penghargaan sekaligus. Kami
akan terus bekerja keras agar Modernland Realty beserta seluruh
anak usahanya dapat terus tumbuh dan berkembang,” kata Freddy
Chan, Wakil Direktur Utama PT Modernland Realty Tbk. Diakui
Freddy Chan, Modernland Realty kini lebih memfokuskan diri pada
upaya memperkuat cadangan lahan di lokasi-lokasi strategis. Hal
ini 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 financial dengan skema terbaik.
Freddy Chan juga menambahkan, kinerja Modernland Realty di
tahun 2017 berhasil menorehkan hasil sangat memuaskan. Dari sisi
pendapatan usaha sebesar Rp3,19 triliun di tahun 2017, naik 29,6%
dari Rp2,46 triliun pendapatan pada tahun 2016. Kontribusi terbesar
berasal dari penjualan tanah, rumah tinggal, ruko, dan apartemen
dimana penjualan tanah dari segmen industrial dan segmen
residensial naik 24,1% dari Rp1,52 triliun di tahun 2016 menjadi Rp1,89
triliun per 31 Desember 2017.

Penghargaan untuk Special Award sebagai “The Progressive
Integrated Business Developer”

Penghargaan untuk Property Development – Industrial & Commercial
Estate sebagai “The Recommended Industrial Estate in Banten”

Penghargaan untuk Property Supporting Business – Building
Material sebagai “The Innovative Precast Product”.
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Gelar Halal Bihalal 2018, Presiden Direktur
PT Modernland Realty Tbk. Berharap Modernland
Realty Group Tingkatkan Kualitas Lebih baik Lagi
KELUARGA besar PT Modernland Realty Tbk.
kembali menggelar agenda rutin tahunan
berupa acara Halal Bihalal yang dilakukan
bersama segenap jajaran direksi, manajemen
dan seluruh karyawan dalam lingkup
Modernland Realty Group. Acara silaturahmi
yang dilaksanakan usai perayaan Hari Raya
Idul Fitri 1439 H tersebut, sekaligus menandai
dimulainya kembali aktivitas bekerja bagi
seluruh karyawan setelah libur cuti bersama.
Mengambil tema “Silaturahmi Menjalin
Sinergitas Untuk Membangun Kualitas”, acara
ramah tamah yang dihadiri oleh seribuan
karyawan dalam lingkup Modernland Realty
Group ini digelar pada hari Kamis, 12 Juli 2018,
dan bertempat di Ballroom Hotel Swiss-Bellin
ModernCikande, Serang, Banten. Turut hadir
dalam kegiatan tersebut Presiden Direktur
PT Modernland Realty Tbk. William Honoris
beserta jajaran Direksi dan Komisaris.

Dalam sambutannya, William Honoris mengatakan, silaturahmi
penting dilakukan guna memperkuat sinergitas dan membangun
kualitas kinerja para karyawan dalam lingkup Modernland Realty.
Sinergitas adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama
yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan atasan,
untuk menghasilkan tanggung jawab dan kinerja yang berkualitas.
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Sementara, tujuan Sinergi adalah mempengaruhi perilaku orang
secara individu maupun kelompok untuk saling berhubungan
sehingga dapat menjadi semacam penyokong bagi tercapainya
kesuksesan dan juga produktivitas perusahaan melalui semangat
kebersamaan.
Kegiatan halal bihalal merupakan salah satu moment
saling memaafkan sekaligus untuk mempererat jalinan
silaturahmi sesama keluarga besar PT Modernland Realty Tbk.
“Selain mempererat silaturahmi di antara keluarga besar PT
Modernland Realty, Tbk., melalui acara ini kita juga berharap
dapat meningkatkan produktifitas kerja di lingkungan PT
Modernland Realty, Tbk. agar kedepan bisa lebih baik lagi,”
ujarnya.
Selain pemberian santunan kepada anak yatim dari yayasan
dan panti asuhan terdekat, acara silaturahmi hari itu juga
dimeriahkan oleh turut vocal group Modern Voice, Modern
Band serta turut menghadirkan Ustadz Jufri Sahati yang didapuk
untuk memberikan tausiah dan siraman rohani.
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Kembangkan Modern Halal Valley, ModernCikande
Jalin Kerjasama dengan MUI
KAWASAN Industri ModernCikande menggandeng Lembaga
Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama
Indonesia (LPPOM MUI) untuk bekerjasama dalam pengembangan
laboratorium halal. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan
nota kesepahaman antara kedua pihak yang diwakili oleh Direktur
LPPOM MUI Dr. Ir. Lukmanul Hakim bersama dengan Direktur
Utama PT Modern Industrial Estat, Pascall Wilson di Gedung Global
Halal Center, Bogor, Rabu, 11 Juli 2018 lalu.
Direktur Utama PT Modern Industrial Estat, Pascall Wilson
mengatakan, Laboratorium halal merupakan inovasi terbaru di
kawasan industri ModernCikande yang bertujuan untuk melayani
pemeriksaan kehalalan sebuah produk bagi perusahaan-perusahaan
yang ada di kawasan industri tersebut. Hal ini juga merupakan
langkah awal terkait akan dikembangkannya Modern Halal Valley,
yaitu sebuah kawasan industri halal seluas 500 hektar yang akan
dikembangkan di kawasan industri ModernCikande, Serang, Banten.
“Kami berharap, dengan kerja sama ini kami dapat memberikan
layanan yang lebih lengkap kepada perusahaan yang ada di kawasan
Industri ModernCikande,” terang Pascall Wilson.
Sementara itu, Lukmanul Hakim menuturkan, kedua pihak telah
sepakat menjalin kesepakatan kerjasama dalam pengembangan

laboratorium halal yang berlokasi di kawasan industri
ModernCikande. “Ke depan, kerja sama ini bisa berkembang ke halhal lain yang strategis di bidang laboratorium halal,” kata Lukmanul
Hakim. Bagi LPPOM MUI, sebutnya, pengembangan laboratorium
halal ini juga menjadi hal yang strategis, karena sesuai dengan prinsip
pelayanan halal yang komprehensif, cepat dan efisien, laboratorium
halal ini diharapkan semakin meningkatkan minat perusahaan dalam
menggunakan jasa laboratorium, utamanya dalam pemeriksaan
kehalalan produk.

30 Juli 2018

PT Modern Industrial Estat - PT Indo Mineralita Prima
Kerjasama Pembelian Lahan
ModernCikande Industrial Estate (MCIE) terus menunjukkan
kualitasnya sebagai salah satu kawasan industri terbaik di Indonesia.
Teranyar, Kawasan industri ModernCikande dipercaya sebagai
lokasi pembangunan komplek smelter oleh perusahaan tambang
PT Indo Mineralita Prima (IMP). Rencananya, pemegang konsesi
penambangan Bijih Timah, Seng dan logam di Provinsi Kalimantan
Tengah ini akan mengakuisisi lahan industri seluas 10 hektar yang
akan dilakukan secara bertahap hingga kuartal I 2019 mendatang.
Smelter sendiri adalah fasilitas pengolahan hasil tambang agar
mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku akhir.
Kerjasama pembangunan komplek smelter tersebut didahului
dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau
memorandum of understanding (MoU) antara PT IMP yang diwakili
oleh Craig A. Owensby, Direktur PT IMP dan Pascall Wilson selaku
Direktur Utama PT Modern Industrial Estat di Jakarta, Senin (30/7)
lalu.
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Luncurkan Cluster Mahakam, JGC Gelar
Product Knowledge
MENYUSUL kesuksesan penjualan beberapa cluster sebelumnya,
PT Mitra Sindo Sukses kembali memperkenalkan cluster terbaru di
dalam kawasan perumahan skala township Jakarta Garden City (JGC)
yaitu Cluster Mahakam. Peluncuran cluster keenam yang menjadi
bagian dari kawasan pengembangan tahap II JGC seluas 100 ha ini
didahului dengan menggelar acara pengenalan produk (product
knowledge) kepada ratusan marketing agent yang digelar di Club
House Jakarta Garden City, Jum’at (13/7) lalu. Ratusan agen properti
yang hadir terlihat sangat antusias dengan Cluster Mahakam karena
banyaknya keunggulan yang bisa memikat masyarakat untuk membeli dan
berinvestasi.
“Secara umum kondisi pasar memang kurang bagus, tapi
kalau produk yang dipasarkan memiliki banyak keunggulan dan
prospeknya bagus, konsumen pasti akan tertarik. Buktinya sejumlah
produk yang kami pasarkan seperti rumah, ruko, dan apartemen
sebelumnya tetap diminati. Jadi kami optimis, Cluster Mahakam
akan disambut baik oleh pasar dan bisa terjual dalam waktu singkat,”
kata Sami Miettinen, Direktur Utama PT Mitra Sindo Sukses.
Cluster Mahakam menjadi cluster keenam yang dikembangkan
di kawasan River Garden, sebuah kawasan pengembangan tahap

Craig A. Owensby Direktur PT IMP menuturkan, dipilihnya
ModernCikande sebagai lokasi smelter setelah mempertimbangkan
beberapa faktor, antara lain, aksesibilitas kawasan yang baik,
kemudahan logistik bersama dengan pasokan energi & industri
air, izin lingkungan serta konstruksi lead time. Sementara, Pascall
Wilson, Direktur Utama PT Modern Industrial Estat, mengaku jika
pihaknya sangat menyambut baik atas dipercayakannya Kawasan
industri ModernCikande sebagai lokasi pembangunan smelter oleh
PT IMP. Karena itu, dirinya berharap agar rencana kerjasama serupa
dapat terus berlanjut di masa-masa mendatang.
Dalam nota kesepahaman tersebut disebutkan, bahwa sebagai
perusahaan tambang, PT IMP diwajibkan untuk memenuhi segala
peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah terkait perizinan
serta lisensi sebagai perusahaan pengelola tambang, logistik dan
juga pengeoperasian smelter. Sementara, PT Modern Industrial
Estat selaku pengembang berkomitmen untuk menyediakan lahan
yang ditentukan termasuk penyediaan berbagai fasilitas. “Adapun,
pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepakatan tersebut akan diatur
secara rinci dalam Surat Perjanjian Jual Beli, tentunya sesuai dengan
kaidah hukum dan peraturan yang berlaku,” papar Pascall Wilson.

II di Jakarta Garden City seluas 100 ha. Lima cluster sebelumnya
adalah 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.
Terdapat empat tipe unit rumah yang dipasarkan di Cluster
Mahakam yaitu L6 (69/90), L7 (86/105), L8 (110/120) dan L10 (135/170)
dan akan dipasarkan hanya 71 unit saja pada penjualan tahap pertama.
Harganya ditawarkan mulai dari Rp1,8 miliar per unit. Adapun cara
pembayarannya dengan tunai bertahap hingga 24X, dan KPR dengan
DP yang dapat dicicil hingga 36X.
“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 untuk
mendukung gaya hidup sehat,” ujar Sami Miettinen.
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Perluas Pasar, ModernCikande Hadir
di Pameran Manufacturing Surabaya 2018
MODERNCIKANDE Industrial Estate kembali berpartisipasi
dalam ajang pameran bertaraf internasional bertajuk
Manufacturing Surabaya (MFS) 2018, bertempat di Grand City
Convention & Exhibition Surabaya, yang digelar pada 18 - 21 Juli
2018 lalu.
MFS 2018 merupakan platform bisnis dan marketplace
bagi pameran mesin, perlengkapan dan peralatan industri
manufaktur terbesar di Timur Indonesia, dengan area pameran
seluas lebih dari 3.600 meter persegi dan jumlah peserta
pameran yang berasal dari 21 negara. Tercatat sebanyak 270
perusahaan menjadi bagian dari MFS 2018 tahun ini.
Selama empat hari pameran, para peserta menampilkan
dan menyediakan berbagai mesin dan peralatan lengkap serta
beragam jasa untuk mendukung kegiatan sektor manufaktur
di masa depan. Termasuk, ModernCikande yang merupakan
kawasan industri terbesar dan terlengkap di wilayah barat
Jakarta.

26 Juli 2018

Modernland Realty
Gelar Product Knowledge
Produk Kota Modern
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PERUMAHAN Kota Modern di Tangerang merupakan proyek
perumahan skala township pertama yang dikembangkan PT Modernland
Realty Tbk. dan hingga kini tetap menjadi landasan keberhasilan bagi
Perseroan. Terletak di jantung Kota Tangerang, Kota Modern tercatat
sebagai pelopor pembangunan township di wilayah tersebut. Kota
Modern di design dengan fasilitas yang serba lengkap dengan berbagai
fasilitas, seperti Mall, RS International Mayapada, Sekolah International,
Lapangan Golf , Sport Club ; Swimming Pool, Tennis Court dan Fitness
Center.
Pada Kamis, 26 Juli 2018 lalu, Modernland
Realty kembali menggelar Product Knowledge
kepada para marketing agent properti seJabodetabek dan calon konsumen untuk lebih
mengenal berbagai produk hunian dan kavling
ready stock unit yang saat ini masih tersedia di
Kota Modern, mulai dari perumahan, apartemen,
kavling hingga area komersial. Sebagai kawasan
residensial dan komersial, Kota Modern saat ini
terdiri atas cluster perumahan, Modern Town
Market, dan The Colours Apartemen.
Salah satu hunian yang ditawarkan adalah
unit-unit yang ada di Cluster Garcia. Cluster ini
terdiri dari beberapa tipe, mulai dari tipe 6,5 (LB:
81m2), tipe 7,5 (LB: 165m2) serta tipe 9 (202m2).
Sementara, harga yang dipasarkan mulai dari
Rp1,6 miliar hingga Rp2,59 miliar.

advertorial

Modern Halal Valley,
Cluster Halal Terbesar
Pertama Di Indonesia
KAWASAN INDUSTRI ModernCikande Industrial Estate (MCIE)
yang dikembangkan PT Modern Industrial Estat (anak usaha PT
Modernland Realty Tbk.) terus menunjukkan kualitasnya sebagai
salah satu kawasan industri terbaik yang pantas diperhitungkan
di Indonesia. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan masifnya
pengembangan berbagai fasilitas untuk mendukung berbagai aktifitas
bisnis para tenant-nya. Tak heran, jika saat ini Kawasan industri
ModernCikande cukup diminati para investor dan pelaku industri,
baik dari dalam maupun investor asing yang ingin berinvestasi di
Indonesia.
Sejalan dengan hal tersebut, MCIE saat ini juga terus melebarkan
sayap untuk menarik minat para investor dari manca negara. Setelah
sebelumnya aktif melakukan penetrasi di pasar industri Cina dan
Taiwan, serta dilanjutkan dengan mulai merambah ke potensi pasar
industri dari Korea Selatan. Kondisi teranyar, MCIE memiliki potensi
besar untuk mengembangkan kawasan industri halal pertama di
Indonesia. Kawasan industri halal merupakan kawasan industri yang
semua di dalamnya menerapkan atau sesuai dengan standar halal
Internasional mulai dari hulu sampai hilir.
Sebuah potensi besar dikarenakan industri halal belum diterapkan
secara maksimal. Padahal Indonesia adalah negara dengan konsumen
terbesar produk makanan halal dunia dengan nilai ekonomi mencapai
197 miliar dolar AS, disusul Turki yang mencapai 100 miliar dolar
AS. Pemerintah sendiri terus mendorong pengembangan kawasan
industri halal di Indonesia. Pasalnya banyak faktor pendukungnya,
antara lain, jumlah penduduk muslim mencapai 85% dari total
jumlah penduduk Indonesia sebanyak 235 juta jiwa. Pertumbuhan
kelas menengah di Indonesia yang begitu pesat juga mendorong
permintaan domestik untuk produk halal berkualitas tinggi. Saat
ini, Indonesia menempati pasar makanan halal terbesar di dunia,
kosmetik halal terbesar kedua dan farmasi halal terbesar keempat di
dunia.
Gaya hidup terhadap produk halal dewasa ini juga semakin
menjadi tren di dunia, sejalan dengan kesadaran masyarakat global
tentang manfaat produk-produk halal bagi kesehatan sehingga
kehadiran produk-produk halal pun makin menjadi tuntutan
masyarakat. Halal Industry Development Cooperation Sdn Bhd
(HDC), sebuah lembaga di bawah pemerintah Malaysia yang bertugas

mengembangkan industri halal bahkan memprediksi pada 2019
pangsa pasar produk halal global mencapai US$ 3,7 triliun.
Melihat peluang tersebut PT Modern Industrial Estat mulai
mengembangkan Modern Halal Valley, sebuah cluster industri
halal yang terintegrasi pertama dan terbesar di Indonesia seluas 500
hektar mengusung konsep lahan hijau dan berlokasi di kawasan
ModernCikande Industrial Estate (MCIE) di Cikande, Serang,
Banten. Cluster ini nantinya merangkum 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, Direktur Utama PT Modern Industrial Estat.
Menurut Pascall Wilson, melalui Modern Halal Valley, MCIE
siap memfasilitasi investor industri halal baik itu lokal maupun
asing. Sebab, Modern Halal Valley merupakan zona industri halal
yang merangkul nilai-nilai standar halal Internasional, memenuhi
standar tertinggi dalam hal 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. 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. Modern Halal Valley juga merupakan tempat yang tepat
bagi para wirausahawan untuk menumbuhkan ide-ide baru dan
ingin berkontribusi dalam industri halal global melalui Indonesia.
“Karena itu Modern Halal Valley mengundang para investor untuk
berpartisipasi dalam pasar halal terbesar di dunia yaitu Indonesia,”
pungkas Pascall Wilson. ADV
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JGC Hadirkan Pameran Properti Spektakuler
JGC Property Expo 2018
jauh mengenai produk dan kawasan Jakarta Garden City sebagai kota
mandiri terbesar dan berwawasan lingkungan di Jakarta. “Melalui
JGC Property Expo, kami berharap para end user dan investor dapat
mengenal lebih dekat sekaligus memiliki hunian idaman di Jakarta
Garden City dengan mudah karena menawarkan berbagai promo
pembayaran yang menarik,” ujar Sami Miettinen.
Sami Miettinen menyebutkan, JGC Property Expo nantinya akan
menampilkan beragam produk properti berkualitas dengan harga
kometitif, antara lain, produk rumah dengan harga mulai dari Rp1,7
miliar, kavling mulai dari Rp12 Juta per m2, ruko mulai dari Rp4,8
miliar serta apartemen mulai dari Rp600 juta.
Sementara itu, Hyronimus Yohanes, GM Sales & Marketing Jakarta
Garden City yang biasa disapa Rony mengatakan, JGC Property Expo
merupakan momentum yang tepat bagi masyarakat untuk memiliki

PT MITRA SINDO SUKSES pengembang perumahan berskala kota
(township) Jakarta Garden City yang berlokasi di Jl Raya CakungCilincing, Jakarta Timur, untuk pertama kalinya menggelar pameran
properti terbesar yang menampilkan beragam produk properti ready
stock, under construction, dan indent yang sudah diluncurkan di
Jakarta Garden City bertajuk JGC Property Expo 2018.
Pameran properti yang digelar di Main Atrium AEON Mall City,
Jakarta Garden City ini berlangsung dari 31 Juli 2018 dan berakhir
pada 12 Agustus 2018. Selain menawarkan beberapa produk properti
berupa rumah, kavling, ruko, dan apartemen, dalam gelaran tersebut
juga turut dihadirkan produk hunian terbaru dari Jakarta Garden
City yaitu Cluster Mahakam, dimana penjualan perdananya mulai
dipasarkan pada tanggal 4-5 Agustus 2018 di acara JGC Property Expo
2018.
Dalam pameran terbesar tersebut, Jakarta Garden City
menggandeng enam bank terkemuka di Indonesia seperti BNI,
UOB, Mandiri, Danamon, KEB Hana Bank serta CIMB Niaga, untuk
mempermudah cara pembayaran bagi para customer yang ingin
memiliki hunian impian di Jakarta Garden City.
Sami Miettinen, Direktur Utama PT Mitra Sindo Sukses,
menuturkan, JGC Property Expo diselenggarakan sebagai sarana
informasi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dan mengenal lebih

20 :

VOL. 12 SEPTEMBER 2018

Main Gate Mahakam

hunian idaman di Jakarta Garden City karena menawarkan beragam
cara pembayaran menarik.
Menurut Rony, dalam acara tersebut para pembeli juga
berkesempatan untuk mendapatkan berbagai promo menarik seperti
Grand Prize Honda HR-V bagi pembeli yang melakukan pembelian
produk JGC pada periode 1 juli – 31 oktober 2018, hadiah langsung
untuk pembelian Cluster Mahakam berupa paket free kitchen
appliances yang terdiri dari 1 unit kompor + over free standing,
1 unit hood, dan 1 unit kulkas 2 pintu. Termasuk bonus tambahan TV
LED, 2 unit AC 1 PK, serta bebas 1 kali biaya admin pengalihan hak.
Para calon pembeli juga akan mendapat tambahan hadiah langsung
berupa Home Appliances atau voucher belanja dengan memutar
Wheel of fortune saat pembelian serta door prize saat acara grand
launching Cluster Mahakam dengan hadiah voucher belanja, smart
phone, hingga TV LED 42. “Melalui JGC Property Expo, konsumen
berkesempatan memilih program yang sesuai dengan keinginan dan
mendapatkan berbagai macam keuntungan,” jelas Rony.

Mahakam Type L10

Sejak dikembangkan tahun 2007 lalu, dari total lahan seluas 370
Ha yang dimiliki Jakarta Garden City, 120 Ha diantaranya sudah
berhasil dikembangkan dengan jumlah rumah yang sudah dibangun
mencapai lebih dari 2000 unit. Adapun, cluster-cluster yang telah
dipasarkan yaitu, Cluster Thames, Cluster Yarra, Cluster Mississippi,
Cluster La Seine, Cluster Shinano serta terbaru Cluster Mahakam.
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ModernCikande Berpartisipasi dalam Indonesia–Taiwan
Industrial Collaboration Forum (ITICF)
PT MODERN INDUSTRIAL ESTAT sebagai pengembang kawasan
industri ModernCikande Industrial Estate (MCIE) di Serang, Banten,
turut berperan aktif dalam kegiatan The 2nd Indonesia – Taiwan
Industrial Collaboration Forum (ITICF) yang diselenggarakan
Kementerian Perindustrian di Hotel Fairmont Jakarta, Senin (6/8)
lalu.
Forum yang diselenggarakan untuk meningkatkan manfaat
bagi masing-masing negara atas pertukaran budaya dan ekonomi
tersebut menitikberatkan pada beberapa hal, yaitu kerjasama potensi
kerjasama dan kolaborasi masa depan di bidang pembangunan kapal
dan logam, ICT, Smart City, dan Food and Bio Technology. ITICF
diharapkan menjadi platform dan starting point kolaborasi kerjasama
industri antara Indonesia dan Taiwan, serta menjadikan Indonesia
sebagai production based country bagi sektor-sektor industri andalan
kedua negara.
Selain menggelar jamuan makan malam (Gala Dinner), dalam
acara tersebut para peserta forum juga diajak untuk melakukan
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara
Indonesia dan Taiwan serta turut dilaksanakan sebagai bentuk
resmi terjalinnya kerjasama antara Indonesia dan Taiwan. Setelah

penandatanganan MoU dilakukan, acara dilanjutkan dengan
pembahasan Industrial Revolution 4.0 dan Online Single Submission,
Industrial Estate, Project Collaboration dan Success Story in
Indonesia yang disampaikan baik dari pihak Indonesia maupun
Taiwan.

7 Agustus 2018

Kunjungan Investor Taiwan di ModernCikande

SELAIN menggelar forum bagi pelaku usaha antara Indonesia dan
Taiwan, salah satu rangkaian kegiatan acara ITICF adalah melakukan
kunjungan peserta ke ModernCikande Industrial Estate (MCIE) pada
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Selasa (7/8) lalu. “Kami menyambut baik kunjungan 100 delegasi dari
Taiwan ke ModernCikande Industrial Estate. Semoga kunjungan ini
dapat membuka peluang kerjasama bisnis dan memperluas market
atau joint venture dengan para investor dari Taiwan,” ujar Pascall
Wilson, Direktur Utama PT Modern Industrial Estat.
Dalam kesempatan tersebut, Pascall Wilson mengatakan,
ModernCikande Industrial Estate siap menerima para investor dari
Taiwan yang ingin berinvestasi di Indonesia. “Kami siap mendukung
aktifitas bisnis para investor dari Taiwan sehingga kegiatan
investasinya di Indonesia bisa tumbuh dan berkembang dengan
baik,” kata Pascall Wilson.
Pascall Wilson menambahkan, ModernCikande Industrial Estate
merupakan salah satu kawasan industri terbesar di barat Jakarta yang
terus berkembang sebagai kawasan investasi dari lebih dari 200
perusahaan baik nasional maupun internasional dari berbagai ragam
jenis usaha. Perusahaan yang mendominasi adalah perusahaan
chemical, diikuti oleh perusahaan yang begerak di bidang steel,
metal product & smelter serta perusahaan di bidang home & building
materials.
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Penuhi Syarat Kualitas Produk, MPrecast
Diuji di Puskim Bandung

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. Salah satunya, bekerjasama dengan
produsen Ebawe untuk pengembangan mesin otomatis Precast
Concrete yang meliputi material dinding dan plat lantai.
Untuk memenuhi kebutuhan kapasitas material beton pracetak
berkualitas, PT Modern Panel juga telah menghadirkan Pabrik
ModernPrecast (MPrecast) sebagai tempat diproduksinya material
bahan bangunan Precast Concrete Panel atau panel pra cetak yang
berlokasi di Kawasan industri ModernCikande, Banten.
Terbaru, PT Modern Panel Indonesia melakukan pengujian
MPrecast di Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan
dan Permukiman (Puskim), di Bandung pada 8 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),
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dan regulasi kredit kepemilikan bagi konsumen.
Selain itu, 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 Rumah 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.
Ketua umum Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang
Indonesia (IAPPI) DR. IR. Hari Nugraha Nurjaman,
MT yang turut hadir dalam pengujian, menuturkan,
adanya verifikasi dari pemerintah untuk standarisasai
keamanan rumah tahan gempa terhadap MPrecast
menjadi solusi bagi masyarakat yang berada di
wilayah rawan gempa. “Ini adalah satu solusi yang
bisa segera diberikan kepada masyarakat. Melalui
Litbang, Pemerintah sudah melakukan verifikasi
dan industrinya siap untuk memproduksi. Jadi

ini merupakan teknologi yang bisa langsung diaplikasikan kepada
masyarakat,” ujar Hari. Menurutnya, saat ini masyarakat sudah
memiliki solusi, bahwa Indonesia rawan gempa bukan lagi masalah.
“Karena kita sanggup memberikan solusi bangunan rumah yang
tahan gempa,” jelasnya.
Sementara itu, General Manager Operasional PT Modern Panel
Indonesia, Hendy Wijaya, mengatakan, pengembangan teknologi
precast bertujuan untuk meningkatkan kualitas bangunan dengan
harga yang terjangkau, serta mempercepat proses pembangunan
untuk meningkatkan persediaan unit. Karena itu, sebut Hendy
Wijaya, dibutuhkan suatu desain yang memenuhi persyaratan
minimal SNI yang berlaku. “Saat ini SNI yang berlaku umumnya
hanya digunakan untuk engineering building (bangunan 3 lantai
ke atas). Sementara, untuk non engineering building seperti rumah
tinggal sampai 2 lantai, ditentukan dalam beberapa regulasi berupa
Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri yang dapat digunakan
langsung,” sebut Hendy Wijaya.
Jika sistem non engineering building ingin dianalisis dengan
menggunakan SNI seperti pada engineering building, jelas Hendy
Wijaya, maka harus dilakukan justifikasi atau pembuktian, mengingat
beban-beban dalam SNI umumnya menjadi konservatif untuk non
engineering building seperti rumah tapak sederhana.
Dalam pengujian pengembangan teknologi precast yang
dilakukan di Puskim tersebut, Modern Panel Indonesia mendesain
prototype rumah tinggal Matsu 2 lantai tipe lebar 6 m (T6), luas
bangunan 64 m² dan luas tanah 90 m². Sementara, desain rumah
precast tersebut terdiri dari 65 pcs panel precast dinding, lantai, dan
balok dengan waktu instal material precast 1 unit rumah dibutuhkan
waktu 30 jam kerja efektif dengan menggunakan 1 unit crane dan
jumlah tenaga sebanyak 5 tenaga tukang dan 1 operator crane.
“Kedepannya seluruh unit rumah yang akan dibangun oleh
PT Modernland Realty Tbk. akan menggunakan system precast.

Karena itu kami melakukan pengujian untuk memenuhi persyaratan
bangunan rumah tinggal. Salah satu pengujian yang kami lakukan
pada rumah precast ini adalah uji gempa. Beban gempa yang kami
uji adalah pada saat gempa berskala 9 SR atau setara dengan 6 Ton,
beban gempa 500 tahun setara dengan 25 Ton, dan beban gempa
2500 tahun atau setara dengan 37 Ton,” ujar Hendy Wijaya.
Berdasarkan pengujian tersebut disimpulkan, bahwa rumah
tinggal system precast yang dikembangkan oleh PT Modernland
Realty Tbk. terbukti aman, kuat dan memenuhi syarat untuk menjadi
hunian keluarga modern.
Sebagai informasi, precast concrete panel atau beton pracetak
adalah komponen atau elemen struktur yang tidak dicetak di lokasi
elemen tersebut dipasang, melainkan di tempat lain dimana proses
pengecoran dan perawatan dilakukan dengan baik sesuai metode
yang ada. Dengan kata lain, beton pracetak tidak diproduksi pada
tempat pelaksanaan proyek, melainkan di pabrik pracetak.
Ada beberapa kelebihan yang didapat dengan menggunakan
bahan material precast concrete, antara lain; waktu pelaksanaan
proyek bisa lebih cepat karena waktu pelaksanaannya bisa bersamaan
dengan produksi beton pracetak. Bahkan, pada elemen-elemen yang
akan dipasang terlebih dahulu bisa diproduksi lebih awal, pada saat
umur beton telah tercapai dan pekerjaan struktur bawah elemen
tersebut siap dipasang. Dengan adanya pekerjaan overlapping maka
proyek pun menjadi lebih singkat.
Keuntungan beton pracetak lainnya adalah mutu yang terjamin,
karena dilakukan dengan teknologi mutakhir. Precast concrete juga
mampu mereduksi biaya konstruksi, karena upah pekerja pabrik
pembuat pracetak lebih rendah daripada upah pekerja di proyek. Dan
terakhir, tidak berpengaruh pada cuaca serta lebih ramah lingkungan,
karena lokasi proyek tidak banyak kotoran dari sisa-sisa beton dan
begesting.
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Semarak Lomba HUT Kemerdekaan RI ke-73
dan HUT Modernland Realty ke-35
di Lingkup Modernland Group
BULAN AGUSTUS selalu menjadi istimewa bagi keluarga besar PT Modernland
Realty Tbk. Pada bulan ini, Modernland Realty kembali merayakan hari
jadinya yang ke-35 tahun (1983-2018). Sebagai sebuah perusahaan pengembang
yang terus menerus membangun dan tanpa kenal lelah untuk memberikan
sumbangsihnya bagi kemajuan negeri ini, khususnya bagi sektor properti. Masih
di bulan Agustus, diperingati pula HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73
tahun.
Semangat kebangsaan dalam memperingati HUT Kemerdekaan Republik
Indonesia juga diperingati oleh seluruh karyawan di lingkup Modernland Group.
Hal ini menjadi salah satu agenda penting, karena semangat nasionalisme tak
hanya dapat melatih rasa kebersamaan bagi setiap karyawan pada negaranya
namun juga terhadap perusahaan, yang tercermin dalam rasa kebersamaan dan
kerjasama saat bekerja, demi tercapainya tujuan perusahaan.
Sudah menjadi agenda tahunan bagi keluarga besar Modernland Group, salah
satu bentuk semangat kebersamaan untuk memperingati hari kemerdekaan
tersebut adalah dengan menggelar berbagai macam kegiatan lomba yang
diadakan oleh PT Modernland Realty Tbk. beserta unit bisnisnya.
Untuk tahun ini, kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, 25 Agustus 2018
yang bertempat di kawasan perumahan Jakarta Garden City (JGC), Cakung,
Jakarta Timur. Acara yang diikuti jajaran direksi, manajer, staf dan para
karyawan dari lingkup Corporate dan beberapa unit bisnis seperti Modern
Panel Indonesia, Modern Golf and Country Club, Jakarta Garden City, Kota
Modern serta ModernCikande Industrial Estat, ini semakin atraktif karena
mempertandingkan perlombaan khas 17-an seperti balap karung, jalan bakiak,
basket, tenis meja, tarik tambang, voli wanita, futsal dan peragaan busana.
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Sebelum perlombaan dimulai, acara didahului dengan menggelar upacara
bendera untuk menghormati jasa-jasa para Pahlawan. Kegiatan hari itu
juga ditutup dengan aksi sosial Modernland Peduli Lombok yang turut
mengumpulkan dan menyumbangkan kebutuhan sandang layak pakai untuk
para korban gempa di Lombok.

Para Pemenang Kegiatan HUT RI ke 73
dan HUT Modernland ke-35
Lomba Balap Karung

Tarik Tambang

Juara 1 : Modern Panel Indonesia
Juara 2 : Modern Golf and Country Club

Juara 1 : Jakarta Garden City
Juara 2 : Modern Panel Indonesia

Lomba Jalan Bakiak

Volley Wanita

Juara 1 : Corporate
Juara 2 : Modern Industrial Estat

Juara 1 : Corporate
Juara 2 : Jakarta Garden City

Basket

Futsal

Juara 1 : Jakarta Garden City
Juara 2 : Corporate

Juara 1 : Jakarta Garden City
Juara 2 : Modern Panel Indonesia

Tenis meja

Juara Busana

Juara 1 : Modern Industrial Estat
Juara 2 : Kota Modern

Juara 1 : Modern Panel Indonesia

VOL. 12 SEPTEMBER 2018

: 27

28 :

VOL. 12 SEPTEMBER 2018

VOL. 12 SEPTEMBER 2018

: 29

progress

Swiss-Belinn ModernCikande

Oase Baru di Tengah
Kawasan Industri
ModernCikande
BERBISNIS tanpa akomodasi yang kurang memadai tentu menjadi
serasa kurang sempurna. Untuk itulah Swiss-Belinn ModernCikande
hadir dalam rangka memenuhi kebutuhan para pebisnis di kawasan
Cikande. Terletak strategis di Jl Raya Jakarta-Serang KM. 68,
Cikande,Serang, Banten, pengoperasian hotel bintang tiga bertaraf
internasional ini untuk menunjang akomodasi para tamu perusahaan
penghuni kawasan industri ModernCikande.
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Swiss-Belinn ModernCikande menawarkan akomodasi yang
nyaman dan juga elegan dengan fasilitas 165 kamar yang merangkum
empat tipe kamar, yaitu Deluxe, Grand Deluxe, 1 bedroom apartment,
dan Modern Suite Room. Sebagai bagian dari kawasan industri
terkemuka di Banten tersebut, hotel Swiss-Belinn ModernCikande
yang stylish dan modern ini sarat berbagai fasilitas lengkap yang
akan menyenangkan bagi para pelaku bisnis yang datang ke Serang,
Banten.

Memasuki hotel ini, pengunjung akan merasakan atmosfer
yang sangat nyaman, mulai dari area lobby hingga ukuran
kamar yang lebih luas. William Honoris, Presiden Direktur
PT Modernland Realty Tbk., menuturkan, Hotel Swiss-Belinn
ModernCikande merupakan salah satu langkah diversifikasi
yang dilakukan Perseroan agar dapat terus berkembang dan
bersaing di tengah kompetisi industri properti yang semakin
kompetitif.
Berdiri di atas lahan seluas 7.750 m2 dengan luas bangunan
10.640 m2, hotel Swiss-Belinn ModernCikande memiliki
ketinggian 10 lantai yang
dilengkapi dengan ballroom
berkapasitas 1.000 orang, restaurant, lobby lounge, jaringan
Wi-Fi, kolam renang, spa, fitness center, serta lahan parkir
yang luas. Nilai investasi pembangunan hotel mencapai Rp125
miliar.
”Setelah melakukan ground breaking pada 18 Maret 2016
lalu, kami membangun hotel Swiss-Belinn ModernCikande
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga saat ini
dapat melakukan peresmian,” ujar Reagan Honoris, Managing
Director Hospitality PT Modernland Realty Tbk. Lebih lanjut
Reagan Honoris mengatakan, pengoperasian hotel bintang tiga
bertaraf internasional ini untuk menunjang akomodasi para
tamu perusahaan penghuni kawasan industri ModernCikande.
”Dengan adanya hotel Swiss-Belinn ModernCikande ini,
kami berharap dapat segera menunjang akomodasi para tamu
dari tenant kami dan melengkapi sederet fasilitas kawasan
Industri ModernCikande sehingga meningkatkan daya tarik
kawasan industri yang kami kembangkan ini,” ujar Reagan
Honoris.
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Presentasi dan Penjurian
TOP CSR 2018
SETELAH berhasil menyabet penghargaan Top CSR Awards
2017 yang diselenggarakan Business News Indonesia pada
tahun 2017 lalu, pada tahun ini PT Modernland Realty Tbk
kembali berpartisipasi dalam ajang penghargaan Top CSR
Awards 2018. Bentuk partisipasi ini diawali dengan mengikuti
sesi Penjurian dan kisi-kisi Presentasi TOP CSR 2018, sekaligus
pendalaman atas keberhasilan implementasi Program CSR
Perseroan sepanjang 2017. Acara hari itu berlangsung di
Mercantile Athletic Club Jakarta, Gedung WTC 1 Lantai 18,
Jakarta, Kamis, (16/08).
Representasi Perseroan dalam presentasi hari itu
diwakili oleh Jamal Abdullatif selaku General Manager HRD
PT Modernland Realty Tbk. Dalam presentasinya, Jamal
Abdullatif memaparkan terkait visi, misi, profil bisnis, strategi
bisnis dan skor GCG yang disampaikan secara singkat.

Termasuk, tata kelola CSR, sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
dan pelaporan CSR/ PKBL di Perseroan.
TOP CSR Awards sendiri adalah kegiatan penilaian dan pemberian
penghargaan (award) tertinggi kepada perusahaan-perusahaan yang
beroperasional di Indonesia, yang dinilai telah menjalankan program CSR/
PKBL/ Community Development terbaik. Penilaian CSR didasarkan kepada
keterkaitan CSR terhadap tiga hal yaitu, ISO 26000, Strategi Bisnis serta
Praktek GCG (Good Corporate Governance).

24 Agustus 2018

PT Modern Industrial Estat Kerjasama
dengan Modern Bando Co. Ltd.

MODERNCIKANDE INDUSTRIAL ESTATE terus melebarkan sayap
untuk menarik minat para investor dari manca negara. Setelah
sebelumnya aktif melakukan penetrasi di pasar industri dari Cina dan
Taiwan, dilanjutkan dengan mulai merambah ke pasar industri dari
Korea Selatan.
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Untuk mempermudah para calon investor dalam memperoleh
informasi yang akurat tentang kawasan industri ModernCikande,
PT Modern Industrial Estat membuka kantor perwakilan dengan
menggandeng perusahaan asal Korea Selatan yang bergerak di
bidang manufaktur dan properti dalam hal pemasaran dan konsultasi
bagi calon investor dari Korea Selatan. Kedua belah pihak menjajaki
peluang kerjasama kawasan logistik dengan Woosung Logistic dan
Pusan Newport Co. Ltd. yang nantinya akan melengkapi fasiltas dan
infrastruktur yang ada didalam kawasan ModernCikande Industrial
Estate.
Seremoni penandatanganan kerjasama didahului dengan
melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum
of understanding (MoU) antara PT Modern Industrial Estat yang
diwakili oleh Pascall Wilson selaku Direktur Utama dan Sung
Gul Son selaku Chief Executive Officer (CEO) Modern Bando Co
Ltd. bertempat di kantor pusat Modern Bando Co Ltd. di Busan,
Korea Selatan, Jumat (24/8). Turut hadir menyaksikan prosesi
penandatanganan kerjasama, Dirjen Ketahanan dan Pengembangan
Akses Industri Internasional KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI,
I Gusti Putu Suryawirawan dan Sekjen Ketahanan dan Pengembangan
Akses Industri Internasional KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI,
Ignatius Warsito.

csr program

CSR PROGRAM PT Modernland Realty, Tbk
ESENSI dari Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung
jawab sosial perusahaan bukan hanya terletak pada berapa banyak
uang yang dikeluarkan, tapi juga keterlibatan karyawan perusahaan
dalam kegiatan tersebut. Terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan guna mewujudkan program CSR yang efektif. Hal
tersebut antara lain, program CSR harus sesuai untuk visi, misi, dan
core-values yang dianut oleh perusahaan tersebut, serta tercermin
dalam Corporate Policy Manual.

Memasuki semester II 2018, PT Modernland Realty Tbk. telah
melakukan beberapa program CSR dengan tujuan membantu
tercapainya sustainable development, dengan program-program CSR
yang diharapkan dapat berkontribusi dalam jangka panjang baik bagi
masyarakat maupun lingkungan.

5 Juni 2018

Paket Sembako JGC
di KODIM 0502/JT
Jakarta Timur
PT MITRA SINDO SUKSES sebagai pengembang Kawasan Jakarta
Garden City (JGC) menyerahkan sebanyak 200 paket sembako kepada
KODIM 0505 Jakarta Timur, Selasa, 5 Juni 2018 lalu. Penyerahan
paket sembako yang menjadi bagian dari program CSR Perseroan ini
diterima Komandan Kodim 0505/Jakarta Timur Letnan Kolonel Inf
Anan Nurakhman, S.I.P yang diwakili sejumlah Perwira dari jajaran
Kodim 0505 Jakarta Timur. Adapun, paket sembako yang diberikan
diantaranya berupa beras, minyak goreng, gula serta sarung untuk
digunakan di hari raya Idul Fitri 1439 H.

5 Juni 2018

Sumbangan 200 Paket
Sembako JGC untuk Yayasan
Yatim Piatu Majelis Taklim
Masjid Al Muhajir Cakung
BERBAGAI kegiatan sosial berupa pembagian sembako selama
Ramadhan 1439 H juga dilakukan Jakarta Garden City (JGC) ke
sejumlah lembaga sosial di kawasan sekitar perumahan JGC, salah
satunya Yayasan Yatim Piatu Majelis Taklim Masjid Al Muhajir,
Cakung Jakarta Timur. PT Mitra Sindo Sukses selaku pengembang
JGC menyerahkan sebanyak 200 paket sembako berupa beras, minyak
goreng, gula serta sarung untuk digunakan di hari raya, Selasa, 5 Juni
2018 lalu. Paket sembako tersebut diterima langsung oleh ketua
Yayasan Yatim Piatu Majelis Taklim Masjid Al Muhajir.
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Donasi Alat Tulis dari JGC untuk MTs ASSA’ADAH Cakung
PT MODERNLAND REALTY TBK. terus berkomitmen untuk
meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan dunia pendidikan
di Indonesia. Salah satu bentuk komitmen tersebut dengan ikut
berpartisipasi dalam penyelenggaraan program Corporate Social
Responsibility yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Pada Sabtu,
7 Juli 2018 lalu misalnya. PT Modernland Realty Tbk. melalui anak
usahanya PT Mitra Sindo Sukses kembali memberikan bantuan
dalam bentuk alat tulis kepada ratusan siswa/i dari sekolah MTs
ASSA’ADAH yang terletak di sekitar kawasan perumahan Jakarta
Garden City, Cakung, Jakarta Timur.

7 Juli 2018

Donasi Alat Tulis dari ModernCikande untuk Yayasan Pendidikan
Islam Mawina Saidah Jempling dan YPI Roudhotul Ulum

PT MODERN INDUSTRIAL ESTAT selaku pengembang Kawasan
Industri ModernCikande menyerahkan donasi alat tulis kepada
Yayasan Pendidikan Islam Mawina Saidah Jempling yang terletak di
Serang, Banten. Acara tersebut berjalan dengan lancar dan mendapat
respon yang positif dari para murid-murid. “Bagi Perseroan kegiatan
bisnis tidak terlepas dari lingkungan dan masyarakat sekitar. Kami
meyakini bahwa perusahaan tidak hanya menguntungkan, tetapi
juga harus berkelanjutan,” ujar Pascall Wilson, Direktur Utama PT
Modern Industrial Estat.

9 Juli 2018

Bedah Rumah di Kawasan
Sekitar ModernCikande

SENIN, 9 JULI 2018 lalu, Modernland Realty melalui anak usahanya
PT Modern Industrial Estat – pengembang kawasan industri
ModernCikande kembali memberikan bantuan CSR dalam rangka
menjalin komunikasi dengan warga desa di sekitar kawasan
ModernCikande. Bantuan yang diserahkan langsung oleh Direktur
Utama PT Modern Industrial Estat, Pascall Wilson tersebut berupa
material bangunan untuk pelaksanaan bedah rumah salah satu
warga di desa tersebut. “Semoga bantuan bedah rumah yang
diberikan tersebut dapat bermanfaat untuk warga yang benar-benar
membutuhkan,” ujar Pascall Wilson.
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