MEGAPOLITAN BUKA BERSAMA ANAK YATIM
Cinere, 25 Juli 2013 – Pada bulan suci Ramadhan 1434 H, PT.Megapolitan Developments,Tbk
mengadakan acara buka puasa bersama para jurnalis dari berbagai media massa cetak dan online, anak
yatim, mitra usaha serta seluruh karyawan dari Megapolitan.
Selain menyelenggarakan acara Buka Puasa Bersama sebagai salah satu bentuk syukur dan berbagi
kebahagiaan di bulan suci, Manajemen Megapolitan bekerjasama dengan Lembaga Kemanusiaan
Nasional Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) mengadakan kegiatan CSR yang diberi nama “Belanja Bareng
Yatim”, yang merupakan suatu bentuk santunan kepada anak yatim dan anak kurang mampu/miskin
yang dikemas dalam kegiatan berbelanja kebutuhan sehari-hari. Program ini mengusung unsur edukatif
berupa arahan kepada mereka untuk membeli kebutuhan yang menjadi prioritas utama seperti bahan
pangan, keperluan sekolah, dan lainnya.
Direktur Utama Megapolitan, Lora Melani Lowas mengatakan “sebagai salah satu pengembang
terpercaya, kami juga memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Terutama bagi mereka
yang tinggal dan tumbuh bersama yang berada di kawasan pengembangan dari PT. Megapolitan
Developments,Tbk. Salah satunya adalah dengan mengadakan kegiatan ini”
Dalam acara ini Megapolitan mengajak 100 (seratus) anak yatim untuk berbelanja kebutuhan mereka
selama Ramadhan bertempat di Giant - Mall Cinere, pusat belanja yang dimiliki Anak Perusahaan
Megapolitan. Seratus anak tersebut, diberikan kesempatan untuk memilih sendiri apa saja kebutuhan
mereka selama bulan Ramadhan, sehingga mereka bisa merasakan kegembiraan seperti anak lainnya
yang memiliki orangtua. Setiap peserta dibekali oleh voucher belanja senilai Rp. 200.000(dua ratus ribu
Rupiah).
“Jangan biarkan anak-anak yatim bersedih, terutama saat Ramadhan dan menjelang Idul Fitri nanti.
Melalui kegiatan ini mudah-mudahan mereka lebih gembira dan penuh syukur dalam menjalankan
ibadah puasa Ramadhan," ujar Melani.
Acara yang berlangsung di New Marketing Gallery PT Megapolitan Developments Tbk ini juga
menampilkan hiburan yang dimeriahkan oleh penampilan musik band dari para anak jalanan serta Ustad
Hamdi sebagai pengisi tausiah.
Sekilas Mengenai PT Megapolitan Developments Tbk
PT. Megapolitan Developments Tbk (BEI: EMDE) adalah salah satu developer terkemuka di Indonesia,
berdiri pada tahun 1976. Saat ini Megapolitan fokus pada segmen usaha properti dengan target
masyarakat yang beragam. Pengalaman lebih dari 37 tahun di dunia properti menjadikan
PT. Megapolitan Developments Tbk sebuah pengembang yang sangat mengerti apa yang diinginkan

konsumen. Sebagai satu – satunya pionir pengembang di kawasan Cinere, selatan Jakarta yang merubah
kawasan Cinere dari sebuah kawasan yang tidak diperhitungkan menjadi sebuah kawasan yang terintegrated, modern, dan elit sehingga menjadi tempat destinasi favorit kalangan menengah atas
Jakarta lengkap dengan sarana dan fasilitas penunjang lainnya, Megapolitan terus melebarkan sayap
bisnisnya di tengah pertumbuhan dan persaingan properti di Tanah Air.
Di Cinere sejak akhir tahun 2012 Megapolitan sedang mengembangkan Centro Cinere yang disambut
dengan antusias pasar yang sangat tinggi

Pada tahun 2002 Megapolitan telah berhasil mengembangkan The Bellagio Residence yang berlokasi di
jantung kota Jakarta di kawasan diplomatik Mega Kuningan, diikuti dengan dibangunnya Bellagio
Lifestyle Mall & Office Park, serta Bellagio Mansion.
Proyek Megapolitan tidak hanya terdapat di kawasan Cinere dan Mega Kuningan Jakarta tetapi juga
sudah merambah di beberapa wilayah lainnya seperti di Karawaci yang telah dibangun apartemen.. Di
kawasan Bogor, PT Megapolitan Developments Tbk telah berhasil membangun proyek landed
house yang bernama Tatya Asri, berlokasi di Sentul Bogor dan saat ini Megapolitan tengah
mempersiapkan peluncuran Vivo Sentul, sebuah kawasan terpadu di area strategis,yang berlokasi di
Jalan Raya Bogor, hanya lima menit dari exit toll sirkuit Sentul. Tinggal dan membuka usaha di tempat ini
akan memberikan kenyamanan dan keuntungan serta peningkatan usaha dan nilai investasi yang baik.
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