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EDISI JANUARI 2017

Akhir TAhun, 
MegApoliTAn DeVelopMenTS
luncurkAn ApArTeMen 
Sky Tower 

pT pp (perSero) Tbk 
DiTunjuk oleh MegApoliTAn 

unTuk MeMbAngun 
gAlleriA MAll ViVo SenTul

ini DiA inVeSTASi properTi
yAng Moncer Di cinere
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Segala informasi dalam newsletter disusun dengan hati-hati dan benar pada saat publikasi, informasi, dan 
ilustrasi hanya indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu. Megapolitan Developments, perusahaan yang 
berkaitan dengan newsletter tidak menjamin keakuratan informasi atau ilustrasi dan tidak menerima 
tanggung jawab untuk setiap kesalahan atau perbedaan dalam informasi yang ada di dalamnya. Pihak 
yang berminat harus melakukan penyelidikan dan investigasi sendiri bahwa informasi pada newsletter ini 
adalah benar dan tepat. Informasi dan ilustrasi yang ditamplikan dalam newsletter ini tidak akan menjadi 
bagian dari setiap kontrak penjualan.
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Berdiri sejak tanggal 10 September 1976 di 
Jakarta dengan nama awal perusahaan PT 
Megapolitan Developments Corporation. Seiring 
waktu perusahaan berhasil mengembangkan 
kawasan hunian dan komersial yang nyaman 
dan prestisius di Jakarta, Cinere, Sentul, dan 
Karawaci. Perusahaan kemudian tercatat di 
Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Januari 
2011 dengan nama PT Megapolitan Developments 
Tbk. 

Memulai unit bisnisnya dalam bidang properti 
hunian dan komersial, saat ini perusahaan 
merupakan salah satu pengembang properti 
mixed-use terbesar di Indonesia dan telah 
memiliki unit usaha properti komersial yaitu: 
Mall Bellagio, Mall Cinere, Cinere Bellevue 
Mall dan saat ini sedang membangun kawasan 
superblok di Bogor yaitu Vivo Sentul.

Sekilas
PT Megapolitan Developments Tbk

SAMBUTAN MANAJEMEN

Para konsumen budiman,

Segenap jajaran manajemen dan karyawan Megapolitan Developments 
mengucapkan Selamat Tahun baru 2017 bagi Anda semua dan Tahun 
Baru Imlek 2568 bagi Anda yang merayakan.

Berbagai pencapaian telah dapat kita raih di tahun 2016, baiknya kita 
toreh sebagai momen yang membanggakan apapun situasinya sebagai 
ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu membimbing 
kita dengan anugerah dan kasihNya. Mudah-mudahan di tahun yang 
baru ini, kita semua diberikan kesehatan dan dilimpahi segala berkah 
dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai resolusi 
yang ingin diraih di tahun 2017.

Bapak dan Ibu konsumen yang berbahagia,
Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Bapak dan Ibu melalui 
newsletter Mega News edisi Januari – Maret 2016. Melalui newsletter 
ini ingin menyampaikan perkembangan terbaru mengenai proyek-
proyek yang saat ini tengah kami jalankan serta sejumlah kegiatan yang 
dilakukan oleh Megapolitan baik di Cinere, Bogor, maupun Karawaci.

Tiada gading yang tak retak, begitu pula newsletter kali ini. Mohon maaf 
apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu yang 
kami hormati. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca.

Salam,

Melani Barak Rimba
Direktur Utama
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Pemerintah mengeluarkan berbagai 
kebijakan yang meringankan konsumen 
atau investor dengan memangkas biaya 

Pajak Penghasilan (PPh) berupa pengalihan 
hak atas tanah atau bangunan dari 5% 
menjadi 2,5% serta penempatan investasi 
properti dalam rangka pengampunan pajak 
atau tax amnesty. Selain itu, pemerintah 
menggenjot pembangunan infrastruktur 
untuk terus tumbuh, di Jabodetabek saja 
pemerintah membangun sejumlah ruas jalan 
tol sepanjang 114 kilometer.

Beberapa proyek properti yang ditopang 
dengan ruas jalan tol tersebut sudah pasti 

akan mengalami kenaikan harga mencapai 
sekitar 20%. Salah satu proyek properti yang 
akan mengalami kenaikan nilai investasi 
adalah Cinere Parkview. Cinere Parkview 
memiliki lokasi yang strategis karena 
didukung oleh tiga ruas jalan tol yaitu tol 
Cinere – Jagorawi (Cijago), tol Depok – 
Antasari (Desari), dan tol Cinere – Serpong. 
Dua dari tiga ruas jalan tol tersebut saat ini 
sedang dalam proses pembangunan yaitu 
tol Desari dan tol Cinere - Serpong. Tentu 
dengan beroperasinya ketiga tol tersebut 
akan mendongkrak harga properti Cinere 
Parkview karena lokasi yang strategis dan 
aksesnya yang bagus.

InI DIa InvestasI ProPertI 
yang Moncer DI cInere

Tahun 2017 ini dapaT dikaTakan sebagai momen yang 
dinanTikan oleh seluruh sekTor di indonesia khususnya 
sekTor properTi. bagaimana Tidak? 
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HIGHLIGHT



JAN 2017 5

Berbicara mengenai pembangunan jalan 
tol, menurut artikel dari Majalah Properti 
Indonesia edisi Desember 2016 PT Citra 
Waspphutowa, selaku kontraktor yang 
ditunjuk mengerjakan proyek jalan tol Depok 
– Antasari sepanjang 22 Km menargetkan 
konstruksi proyek jalan tol Depok- Antasari 
sepanjang 3,61 Km untuk langkah awal 
seksi I akan tuntas sekitar Mei tahun 2017 
dan beroperasi untuk uji coba selama tiga 
bulan. Sedangkan Antasari interchange 
yang merupakan akses ke Jalan Tol Depok – 
Antasari ditargetkan akan dapat digunakan 
sepenuhnya pada 2019.

Jalan tol ini, akan menghubungkan Jakarta 
dengan Depok yang melintasi wilayah 
Cilandak, Pangkalan Jati,  Gandul, Krukut, 
Sawangan dan Bojong Gede. Tri Agus, 
Direktur Utama PT PT Citra Waspphutowa 
mengatakan, saat ini konstruksi seksi I sudah 

mencapai 49% dengan tingkat pembebasan 
lahan sebesar 90%. 

Pekerjaan konstruksi jalan tol Depok – 
Antasari terbagi dua yakni sepanjang 12 Km 
dimulai dari Jalan Antasari hingga Sawangan, 
sedangkan tahap kedua sepanjang 9,5 Km 
mulai dari Sawangan hingga ke Bojong Gede, 
Bogor. 

Sementara proyek jalan tol Cinere – Serpong 
awal tahun 2017 ini sedang dilakukan 
pekerjaan pembangunan. Ruas tol Cinere 
– Serpong merupakan bagian dari jalan 
tol Lingkar Luar Jakarta II atau Jakarta 
Outer Ring Road (JORR II) yang akan 
mempertemukan arus lalu lintas Jakarta, 
Bogor, Depok, hingga Bekasi. Titik-titik yang 
akan dilintasi jalan tol ini adalah Cinere, 
Ciputat, Pamulang, Serpong, hingga terus ke 
Alam Sutera.

Cinere-Jagorawi-Toll-Road-II

Di ujung timur jalan tol ini, akan tersambung 
dengan jalan tol Cinere – Jagorawi seksi II yang 
saat ini tengah dalam proses pembangunan. 
Sementara di ujung Barat akan tersambung 
dengan jalan tol Jakarta – Serpong yang saat 
ini telah beroperasi. Ruas ini akan bermuara 
di jalan tol Jakarta – Merak dan jalan tol 
Sedyatmo atau tol Bandara Soekarno – Hatta.

ProPerti di Cinere boleh 
dikatakan sebagai sunrise 

ProPerty atau ProPerti 
yang berada di kawasan 
atau wilayah yang akan 

bersinar atau berkembang 
dalam waktu lima tahun 
mendatang, atau dengan 

kata lain ProsPektif 
sebagai elemen investasi. 
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SUNRISE 
PROPERTY

Harga properti di 
kawasan sunrise 
property ini akan 
terus naik seiring 
dengan perkembangan 
kawasan. Kawasan tersebut 
berkembang karena ada 
pembangunan fasilitas-fasilitas 
umum, terutama infrastruktur seperti jalan 
tol dan jalan protokol menjadi faktor utama 
pengembangan kawasan. 

Selain ketiga proyek jalan tol tersebut, 
Cinere di nilai sebagai kawasan yang 
memiliki banyak keunggulan yang akan 
menjadi pendorong nilai properti di masa 
datang. Hal tersebut dapat dilihat dengan 
pesatnya pertumbuhan di Cinere ditambah 
dengan adanya pusat perbelanjaan seperti 
Mal Cinere, Cinere Bellevue Mall, pusat 
furniture, pasar segar, serta rumah sakit 
jantung bertaraf internasional. 

Selain dekat Jakarta Selatan, properti di 
kawasan ini punya prospek menjanjikan. 
Kawasannya masih akan berkembang 
dan harga propertinya akan terus naik. 
Setidaknya ada tiga hal yang membuat 
properti di Cinere memiliki prospek yang 
menarik, yaitu:

Pertama, lokasi Cinere sangat bagus dan 
strategis. Kawasan ini berbatasan langsung 
dengan Jakarta Selatan (Pondok Labu dan 
Karang Tengah) ke jalan tol JORR (Ulujami 
Bandara dan Ulujami – Cikunir) cukup 
dekat. Aksesnya akan semakin bagus 
apabila rencananya pembangunan jalan tol 
yang melintas di kawasan Cinere terwujud. 
Ada tiga proyek jalan tol yang tengah 
berlangsung di sekitar Cinere. Ketiganya 
meliputi tol CInere – Jagorawi (Cijago), tol 
Depok – Antasari (Desari), dan tol Cinere – 
Serpong.

Kedua, harga properti di Cinere masih 
terjangkau. Dibanding Serpong, Tangerang, 
dan Bintaro, Tangerang Selatan, harga 

harga properti di 
Cinere lebih murah. 
Padahal lokasinya lebih 

dekat dengan Jakarta.

Ketiga, ada kese-
imbangan antara 
jumlah hunian 

dengan komersial. 
Keseimbangan ini akan 

membuat fasilitas komersial 
di Cinere hidup dan berkembang sehingga 

harganya juga akan mengikuti.

CINERE PARKVIEW 
HUNIAN KLASTER YANG ASRI

Cinere Parkview, merupakan salah satu 
proyek hunian klaster dengan tingkat 
keamanan yang baik yang dikembangkan oleh 
Megapolitan Developments ini dilengkapi 
dengan berbagai fasilitas untuk menunjang 
aktifitas para penghuni. Hadir dengan 
konsep green living yang menyediakan ruang 
terbuka hijau dengan total sebesar 12.677 
m2 di dalam kawasan melalui taman tropis 
yang asri yang memberikan kesan hijau, 
area jogging track, serta penyediaan vertical 
garden pada sudut-sudut kawasan. 

Berdiri di atas kawasan seluas 7,3 hektar, 
Cinere Parkview memiliki 385 unit rumah 
dengan lima tipe klaster yakni Marigold, 
Magnolia, Maple, Melia, dan Melrose dengan 
luasan bangunan mulai dari 70 m2 sampai 
115 m2. 

Suasana hunian yang sejuk, teduh, dan 
rindang yang dihadirkan di kawasan ini 
mampu membius para penghuninya 
merasakan oase untuk memulihkan diri 
setelah menjalani kesibukan beraktifitas 
sehari-hari.

Selain itu, Cinere Parkview menyediakan 
tempat sampah organik dan non-organik 
di masing-masing rumah dengan harapan 
para penghuni terbiasa berperan serta 
dan aktif dalam menciptakan lingkungan 
yang mampu mengurangi sampah rumah 
tangga dengan prinsip reuse, reduce, dan 
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recycle. Pengelolaan sampah rumah tangga 
di kawasan Cinere Parkview dilakukan oleh 
pengelola kawasan dengan melakukan 
pemilahan sampah di tempat pembuangan 
sampah sementara sebelum didistribusikan 
ke tempat sampah akhir. 

Bekerja sama dengan Depok Berkebun, 
para penghuni Cinere Parkview diberikan 
edukasi mengenai peduli lingkungan dan 
perkotaan dengan memanfaatkan lahan tidur 
di kawasan perkotaan (urban farming) atau 
area sekitar rumah (home farming) dengan 
melakukan berkebun tanaman buah maupun 
sayur setiap minggu.

Selain itu, di Cinere Parkview juga ditanam 
pohon langka yang tersebar di dalam 
kawasan. Pohon langka tersebut jenis pohon 
buah-buahan asli Indonesia diantaranya 
pohon Namnam (cynometra cauliflora), 
pohon Bisbul (diospyros discolor), pohon Lobi 
Lobi (flacourtia inermis), dan pohon Matoa 
(pometia pinnata) yang masing-masing 
memiliki keunikan sendiri. Pemilihan pohon 
buah-buahan ini bertujuan agar penghuni 
Cinere Parkview dapat menikmati hasil buah 
secara langsung. 

Selain pohon langka, Cinere Parkview 
juga menanam 100 bibit pohon Limo yang 
diberikan oleh Camat Limo melalui komunitas 
Depok Berkebun. Untuk penanaman ini, 
Cinere Parkview menyiapkan taman khusus 
di dalam kawasan perumahan yaitu Taman 
Limo. Pohon Limo merupakan tanaman 
ciri khas dari kecamatan Limo, Depok yang 
merupakan area Cinere.

Cinere Parkview dilengkapi dengan fasilitas 
seperti club house, kolam renang, kids 
playground, dan taman terbuka. Selain itu, 
Cinere Parkview ditunjang pula oleh akses 
yang dekat dengan fasilitas pendidikan, 
rumah sakit bertaraf internasional, dan pusat 
perbelanjaan seperti Mal Cinere dan Cinere 
Bellevue Mall.
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Dari berbagai sumber dan Majalah Properti Indonesia, Desember 2016.
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UPDATE PROYEK

Sejak proyek Cloud Tower dan Sky Tower 
dilakukan konstruksi bangunan bawah 
pada bulan Agustus 2016 lalu, progres 
pembangunan apartemen 18 lantai ini 
sudah mencapai proses pengecoran 
lantai empat. Proses pembangunan ini 
berlaku untuk kedua tower serta area 
retail dan komersial.

November 2016 lalu, jalan utama 
kawasan terpadu Centro Cinere telah 
dibuka untuk umum. Sejumlah titik 
jalan utama dan taman di kawasan ini 
di tata dengan rapih dan dilengkapi 
dengan lampu penerangan jalan umum. 
Sejumlah akses di kawasan Centro 
Cinere akan di buka secara bertahap 
dengan menempatkan sejumlah 
patung atau landmark yang menarik 
untuk menjadikan kawasan ini sebagai 
ikon Cinere dan sekitarnya. 

Pembangunan apartemen Cloud Tower dan Sky Tower 
sudah mencapai lantai keempat

WILAYAH CINERE

Megapolitan Developments menargetkan untuk 
area retail dan komersial dapat dilakukan 
penutupan atap di awal Februari 2017. Sementara 
itu, pekerjaan konstruksi tutup atap apartemen 
Cloud Tower dan Sky Tower dijadwalkan selesai 
pada bulan Juni 2017. Secara bertahap, khusus 
untuk Cloud Tower akan diserahterimakan 
kepada konsumen bulan Desember 2017.  

Jalan utama kawasan terpadu Centro Cinere 
telah dibuka untuk umum



JAN 2017 9

WILAYAH KARAWACI

Progres pembangunan Sport 
Club di apartemen The Habitat  
@ Karawaci sampai dengan akhir 
2016 telah mencapai 85 persen 
yang saat ini sedang melakukan 
beberapa pekerjaan interior 
seperti pemasangan keramik 
dan lampu.  

Sport Club ini dilengkapi dengan 
kafetaria yang dapat digunakan 
oleh para penghuni untuk 
bersantai sekaligus hang out. 
Saat ini apartemen The Habitat 
@Karawaci sudah dilengkapi 
dengan fasilitas penunjang 
lainnya seperti ruang serba 
guna, mini market, lapangan 
basket dan futsal. 

Pekerjaan Interior Sport Club 
The Habitat @ Karawaci

Cinere Parkview akan segera punya 
akses baru dari Jalan Krukut Raya 
menuju akses gerbang tol 
Depok – Antasari

Perumahan Cinere Parkview akan mempunyai 
akses terbaru yaitu jalan Krukut Raya yang akan 
dibuka pada Februari 2017. Dengan dibukanya 
akses ini, para penghuni Cinere Parkview 
memiliki kemudahan akses keluar masuk 
kawasan perumahan serta akses yang dekat 
dengan gerbang tol Depok – Antasari. Progres 
pembangunan klaster Melrose di blok F2 dan 
F5 saat ini telah dilakukan serah terima secara 
bertahap kepada konsumen sejak Januari 2017. 
Realisasi pembangunan lebih cepat dari jadwal 
serah terima.
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WILAYAH BOGOR

PT PP (Persero) Tbk ditunjuk oleh Megapolitan Developments 
untuk membangun Galleria Kiosk Mall & Vivo Mall

Bulan November 2016, Megapolitan 
Developments menunjuk PT PP (Persero) 
Tbk untuk membangun sentra perniagaan 
Galleria Kiosk Mall dan Vivo Mall di 
kawasan terpadu Vivo Sentul. Penunjukan 
PT PP (Persero) Tbk ini tidak lepas dari 
kompetensi dan pengalaman PT PP 
(Persero) Tbk sebagai salah satu kontraktor 
BUMN terkemuka yang diakui kiprahnya di 
dunia industri jasa konstruksi dan properti 
Indonesia.

Megapolitan Developments menargetkan 
pembangunan Galleria Kiosk Mall dan Vivo 
Mall selesai di akhir tahun 2017 hingga 
awal tahun 2018. Untuk serah terima unit, 
di Galleria Kiosk Mall akan dilakukan 
secara bertahap di kuartal keempat 2017, 
sedangkan Vivo Mall ditargetkan beroperasi 
di awal tahun 2018.Signing Ceremony

Press Converence
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PT PP (Persero) Tbk ditunjuk oleh Megapolitan Developments 
untuk membangun Galleria Kiosk Mall & Vivo Mall

(0251) 866 2037

KAWASAN SUPERBLOK TERBESAR DI BOGOR SELUAS 17 HA

RIBUAN/HARI

Rp200
CICILAN
MULAI

*

SAATNYA PUNYA
KIOS DI MALL
POTENSI SEWA HINGGA

50Rp JUTAAN
/TAHUN*

VOUCHER BELANJA *JUTAAN RUPIAH

*1MRp
-an

HARGA
MULAI

FREE

AC*

BERKONSEP BISNIS,  

WISATA BELANJA & ENTERTAINMENT

RUKO EKSKLUSIF

Developed by:

Main Contractor:

IMB: 003/2231/BPMPTSP/2016 www.vivosentul.com
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KEGIATAN PERUSAHAAN

Pusat perbelanjaan dan kuliner Cinere 
Bellevue Mall menyambut suasana 
natal dan libur panjang akhir tahun pada 
Desember lalu, menyiapkan sejumlah 
kegiatan yang penuh dengan keajaiban 
dan kesenangan bersama dengan buah 
hati dengan menghadirkan “Neverland 
Holiday” dari tanggal 3 Desember 2016 
sampai dengan 8 Januari 2017. Suatu 
kegiatan liburan ala outdoor di dalam 
mall, seperti flying fox, wall climbing, serta 
edukasi merawat kelinci dengan baik dan 
benar dengan tema happy bunny land yang 
didukung oleh komunitas kelinci nusantara 
(KITARA).

Setelah sukses membangun serta 
memasarkan apartemen Cinere Bellevue 
Suites & Mall yang selesai pada pertengahan 
tahun 2014 lalu dan Cloud Tower pada tahun 
2015, perusahaan pengembang properti 
nasional PT Megapolitan Developments Tbk 
kembali meluncurkan proyek terbaru yakni 
Sky Tower yang berlokasi di kawasan superblok 
terpadu Centro Cinere. Sales & Marketing 
Director Megapolitan Developments , Desi 
Yuliana mengatakan bahwa peluncuran 
proyek terbarunya merupakan jawaban 
akan kebutuhan konsumen pasangan 
muda maupun generasi muda mandiri 
yang menginginkan hunian modern praktis, 
memiliki fasilitas yang terintegrasi, serta 
dekat dengan wilayah Jakarta Selatan. 

Cinere Bellevue Mall juga menyediakan 
sejumlah hiburan lain seperti Christmas 
Choir, Cat Fashion Show, Meet and Greet 
with Santa Claus, Robotic Racer Competition, 
Rabit Fancy Festival, lomba membuat kartu 
natal, serta masih banyak kegiatan atraktif 
lainnya.

Terinspirasi dari kenyamanan hunian vertikal 
yang mewah, Sky Tower yang dirancang 
dengan konsep modern yang memadukan 
desain arsitektural megah dengan kawasan 
yang asri dan sejuk. Apartemen dengan 
ketinggian 18 lantai ini memiliki luas bangunan 
25, 079 meter persegi yang terintegrasi dengan 
kawasan superblok terpadu Centro Cinere 
yang terdiri dari komersial, pusat perbelanjaan, 
serta perumahan yang dikembangkan oleh 
Megapolitan Developments. Sky Tower 
mempunyai 530 unit apartemen yang terbagi 
menjadi empat tipe, yakni studio, dua kamar, 
tiga kamar, hingga empat kamar tidur. Setiap 
unit di Sky Tower memiliki luasan mulai dari 24 
meter persegi hingga 136 meter persegi dan 
dipasarkan dengan harga mulai Rp400 juta per 
unit.

Akhir Tahun, Megapolitan Luncurkan Apartemen Sky Tower 

Neverland Holiday di Cinere Bellevue Mall
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Bersyukur dan berkelimpahan, merupakan 
salah satu budaya kerja yang diterapkan 
oleh Megapolitan Developments. 
Untuk mewujudkan rasa syukur 
tersebut, Megapolitan  Developments 
melaksanakan perayaan Natal dengan 
memberikan Tanda Kasih kepada Panti 
Werdha Kasih Agape, Sawangan dan Panti 
Asuhan Karena Doa, Sawangan. Berbeda 
dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini 
Megapolitan Developments yang diwakili 
oleh Ibu Fanny S. Sutanto selaku Direktur 
serta beberapa perwakilan karyawan dari 
Bellagio, Cinere, Bogor, dan Karawaci 
merayakan Natal dengan melakukan 
kunjungan ke kedua panti sosial tersebut 
pada hari Jum’at, 16 Desember 2016. 

Melihat para lansia dan anak-anak secara 

Natal Bersama Panti Werdha dan Panti Asuhan Karena Doa, Sawangan

langsung di tempat mereka tinggal dan 
beraktivitas merupakan suatu momen tidak 
akan pernah dirasakan ketika mereka hanya 
menjadi undangan saja. “Kegiatan seperti 
bernyanyi, bermain dan bahkan makan 
bersama dapat dikatakan sebagai suatu 
kegiatan berbagi kasih yang interaktif serta 
menyatukan bukan saja individu tetapi juga 
perusahaan kepada masyarakat, komunitas, 
dan hal-hal sosial lainnya. Oleh karenanya 
kita yang masih diberikan kemampuan oleh 
Tuhan harus selalu bersyukur bukan hanya 
dengan ucapan tetapi juga melalui tindakan 
seperti yang kita lakukan hari ini,” ujar Fanny.

Hari Selasa 3 Januari 2017 lalu, merupakan 
hari pertama mengantor seluruh karyawan 
Megapolitan Developments yang berada 
di kantor pusat Bellagio, Jakarta selatan. 
Sudah menjadi suatu kegiatan wajib di awal 
tahun, seluruh karyawan di kantor pusat 
mengadakan acara Tukar Kado dengan 
mengambil nomor undian kado secara acak.
Acara ini dihadiri oleh jajaran manajemen 
seperti Komisaris Utama Pak Sudjono 
Barak Rimba, Direktur Utama Ibu Melani, 
serta jajaran Direksi lain seperti Pak Ronald 
Wihardja dan Ibu Fanny S. Sutanto. Dalam 
kesempatan ini Bu Melani memberikan 
wejangan kepada seluruh karyawan agar 
masing-masing dari karyawan mempunyai 
resolusi dan target yang ingin dicapai 

Kegiatan Tukar kado Karyawan Megapolitan Developments di Awal tahun 2017

di tahun ini. Tak lupa juga Bu Melani 
mengucapkan selamat Tahun Baru, semoga 
tahun yang baru ini membawa semangat baru 
bagi kita semua sehingga membawa berkah 
bagi Perusahaan dan seluruh karyawan 
Megapolitan Developments.

Panti Asuhan Karena Doa

Panti Werdha Kasih Agape
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ARTIKEL

TERLIHAT LUAS
MENSIASATI PENATAAN 
APARTEMEN STUDIO 

Sumber Kompas.com

Apartemen satu ruangan, 
atau yang lebih sering 
dikenal dengan nama 

studio, sebenarnya menyimpan 
berbagai kemungkinan dekorasi. 
Sayangnya, cara penataan atau 
setting yang kurang tepat justru 
membuat ruangan apartemen 
terasa penuh sesak. 
Tidak hanya apartemen studio, 
rumah berkonsep open space juga 
punya berbagai kemungkinan 
dekorasi. Tentu, ukuran antara 
apartemen studio dan rumah 
berkonsep open space menjadi 
pembeda keduanya.
Berikut ini beberapa tips 
penataan apartemen studio, 
yang ringkas dan efisien. Tinggal 
di studio bisa lebih seru karena 
Anda tetap dapat melakukan dan 
mengadakan berbagai kegiatan 
di dalamnya.

1. Rencanakanlah skema warna 
yang kohesif. Usahakan mata 
Anda tidak terganggu ketika 
melihat ruangan sebagai satu 
kesatuan. Jika warna berada dalam satu 
kesatuan harmoni, ruang akan lebih rapi, 
bersih, dan menyatu.

2. Pertimbangkan furnitur yang mendukung 
ruangan. Untuk memastikan hal tersebut, 
Anda bisa menetapkan hanya satu jenis 
furnitur. Misalnya, pilih furnitur kayu 
untuk kursi dan meja makan, sofa, serta 
kursi dan meja kerja. Namun, Anda juga 
bisa menggabungkan beberapa gaya dan 
membuat tampilan ekletik.

3. Tempatkan pencahayaan pada beberapa 
titik dengan ketinggian berbeda. Berikan 
dinamika pada pencahayaan. Salah satu 
caranya, gunakan lampu gantung untuk 

memberikan pembeda antara satu area 
dengan area lain. Lampu gantung yang 

menggantung rendah di atas 
meja makan atau area di ruang 
keluarga cenderung membuat 
suasana lebih intim.

4. Alih-alih membagi 
ruangan dengan partisi atau 
barang-barang berukuran 
besar, gunakan “area rugs” 
atau karpet-karpet besar 
sebagai pembagi fungsi 
ruangan. Anda juga bisa 
mengombinasikan karpet 
berukuran besar dengan 

karpet berukuran lebih kecil.

5. Selain menyediakan tempat menyimpan 
barang, memastikan barang-barang 
Anda dapat berpindah dengan mudah 
juga langkah yang tepat. Sofa, rak, 
bahkan tempat tidur dengan roda mampu 
memudahkan Anda memindahkan 
furnitur tersebut dalam waktu singkat.

6. Selain menggunakan furnitur yang 
dilengkapi dengan roda, Anda juga bisa 
menggunakan furnitur berfungsi ganda. 
Misalnya, tempat tidur yang dapat 
dilipat menjadi sofa, serta tempat tidur 
tersembunyi dalam lemari.
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EVENT HIGHLIGHT

KUNJUNGI 
OPEN TABLE KAMI 

27 Januari - 5 Februari 2017
Festival Mie

28 Januari 2017 
Barongsai Tonggak

29 Januari &  5 februari 2017 
Cai Shen Ye Parade

4 Februari  2017
Chinese Acrobatic

11 Februari 2017
Chinese  Instrument

18 Februari 2017  
Chinese Dance

19 Februari 2017
Wushu Performance

1-30 April 2017
Mega Expo 2017

07- 19 Februari 2017
ViVo Sentul
@ Botani Square
 
10- 19 Februari 2017  
the hABitAt
@ Pt. indah Kiat

20-24  Februari 2017
SKy tower
@ Menara Jamsostek

25  Februari 2017
Mercy Community Gathering
@ Marketing Gallery
    
20-26  Februari 2017
Cinere PArKView & 
tuSCAny reSiDenCe
@ Pondok indah Mall

27 Februari - 05 Maret 2017
ViVo Sentul
@ Mall Ciputra Cibubur
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Jl. Cinere Raya - Depok

LT: 105 LB: 115 AC*
FREE

*Syarat dan ketentuan berlaku

RUMAH MEWAH 
2 LANTAI DI SELATAN JAKARTA

HARGA 
M*1.5MULAI

RP

•	 Sport Club
•	 Kolam Renang
•	 Jogging Track
•	 Taman Tropis
•	 Keamanan CCTV 24 jam

FASILITASNEW
 ACCESS 

JALAN 

KRUKUT

RAYA

•	 5 menit ke fasilitas pendidikan
•	 10 menit ke fasilitas Rumah Sakit
•	 15 menit ke stasiun MRT
•	 15 menit ke bandara Pondok Cabe
•	 Segera dibuka exit tol Cijago & Desari

AKSESIBILITAS


