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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,

Sampai dengan bulan September ini, kita telah melewati beberapa 
moment penting diantaranya ibadah puasa, Idul Fitri, Hari 
Kemerdekaan RI ke-71, serta Idul Adha. Sama halnya dengan 
Megapolitan Developments, di bulan September ini kami memasuki 
usianya yang ke 40 tahun. Di usianya yang matang, Megapolitan 
Developments memiliki semangat untuk terus berkarya dan berbenah 
diri dalam memberikan inovasi melalui produk-produk properti yang 
dikembangkan serta pelayanan yang terbaik kepada seluruh konsumen. 

Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesetiaan serta 
kepercayaan yang diberikan para konsumen yang telah membeli 
produk-produk yang kami kembangkan baik di Jakarta, Cinere, Bogor, 
dan Karawaci. 

Konsumen yang budiman, melalui edisi ini juga kami ingin 
menyampaikan perkembangan pembangunan proyek-proyek kami 
kepada Anda antara lain proyek pembangunan apartemen Cinere 
Terrace Suites, Cinere Bellevue Suites, Cinere One Residence, Cinere 
Parkview, Vivo Sentul, serta penambahan fasilitas bagi penghuni di The 
Habitat @Karawaci.

Sebagai informasi Bapak dan Ibu, di tahun ini kami berencana untuk 
meluncurkan produk properti hunian dan ritel terbaru di wilayah 
Cinere dan Bogor. Bapak dan Ibu dapat meminta informasi lebih lanjut 
kepada agen penjualan Bapak dan Ibu atau tim penjualan Megapolitan 
Developments.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang 
telah diberikan Bapak/Ibu kepada kami.

Salam,

Melani Barak Rimba
Direktur Utama
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Megapolitan Developments memulai 
pembangunan konstruksi tahap pertama 

apartemen Cinere Terrace Suites di 
kawasan terintegrasi dan terpadu 

Centro Cinere dengan menggandeng 
PT Adhi Persada Gedung (APG).

HIGHLIGHT

Direktur Teknik Megapolitan Developments, 
Abraham S. Budiman mengatakan penetapan APG 
sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi Cinere 

Terrace Suites setelah Megapolitan Developments 
melakukan penelitian serta melaksanakan proses 
tender yang dilakukan secara ketat. “Kami menggandeng 
PT Adhi Persada Gedung untuk memberikan jaminan 
proyek yang dibangun di atas lahan seluas 2,2 hektar ini 
dapat selesai tepat waktu dengan kualitas terbaik,” kata 
Abraham.

Sebagai perusahaan konstruksi, APG mempunyai 
pengalaman dan reputasi di bidangnya khususnya 
konstruksi bangunan bertingkat atau high rise building. 
“Kami percaya prestasi dan reputasi APG akan 
mendukung komitmen Megapolitan Developments untuk 
mewujudkan Cinere Terrace Suites sebagai hunian 
vertikal ekslusif yang terintegrasi dengan kebutuhan 
gaya hidup perkotaan,” lanjut Abraham.

Pihak APG sendiri, kata Abraham, telah menyatakan 
kesanggupannya untuk menyelesaikan pekerjaan 
konstruksi secara tepat waktu. Saat ini Cinere Terrace 

Suite tengah melakukan persiapan pekerjaan bangunan 
bawah tanah atau pondasi. Bangunan ini memiliki dua 
menara yaitu The Cloud dan The Sky dengan ketinggian 
18 lantai di masing-masing menara. Cinere Terrace 
Suites memiliki tiga tipe unit apartemen yakni Studio, 
2 Bedroom, dan Suites Exclusive. Pekerjaan konstruksi 
dua menara apartemen ini memakan waktu 18 bulan 
dengan jadwal topping off pada pertengahan tahun 2018. 

PERPADUAN HUNIAN DAN GAYA HIDUP URBAN

Cinere Terrace Suites hadir di dalam kawasan terpadu 
terbesar dan terlengkap di Cinere yaitu Centro Cinere, 
suatu kawasan yang memberikan segala kemudahan, 
dengan beragam fasilitas yang terintegrasi dan saling 
melengkapi seperti pusat kuliner dan perbelanjaan. 

Untuk desain dan perencanaan Arsitektur, Megapolitan 
Developments, menunjuk konsultan ternama yaitu PT 
Megatika International. “PT Megatika International 
merupakan salah satu perusahaan konsultan arsitektur 
multi disiplin yang mendesain berbagai fungsi bangunan 
seperti high rise apartment, hotel, pusat perbelanjaan, 
gedung perkantoran, sekolah internasional, bangunan 
ibadah, real estate, dan lain-lain. Kepiawaian  dalam 
memadukan pekerjaan arsitek sebagai seni dan pekerjaan 
komersial menjadi salah satu alasan kami menggandeng 
mereka sebagai konsultan”, ujar Abraham.

Cinere Terrace Suites menyediakan sarana berbelanja 
dan menikmati sajian kuliner dalam suasana yang 

MEGAPOLITAN DEvELOPMENTS  

TUNJUK ADHI PERSADA GEDUNG 
SEBAGAI KONTRAKTOR APARTEMEN CINERE TERRACE SUITES
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nyaman dengan konsep al-fresco atau outdoor dining 
yaitu Cinere Terrace Walk  yang berada pada lantai dasar 
bangunan. Konsep outdoor dining ini merupakan yang 
pertama dan satu-satunya di Cinere. Cinere Terrace Walk 
juga terintegrasi dengan ruko tiga lantai yaitu Cinere 
Terrace Commercial. 

Kehadiran Cinere Terrace Walk dan Cinere Terrace 
Commercial akan menjadi pilihan usaha dan investasi 
yang menguntungkan bagi para pebisnis dan pengusaha 
kuliner mengingat kawasan Cinere mempunyai 
kepadatan penduduk dengan tingkat ekonomi menengah 
dan menengah atas yang membutuhkan kegiatan 
hiburan, rekreasi, dan gaya hidup urban. Di lokasi ini 
rencananya akan dibangun smart hotel berbintang 
bertaraf internasional yang akan melengkapi seluruh 
fasilitas yang ada.

Berbagai fasilitas penunjang dimiliki Cinere Terrace 
Suites bagi para penghuninya antara lain kolam renang, 
fitness center, jogging track, children daycare, sky 
garden, shopping arcade, food terrace, ruang serba guna, 
dan keamanan 24 jam. Untuk fasilitas eksternal, Cinere 
Terrace Suites di dukung oleh fasilitas ibadah, sekolah 
dan rumah sakit bertaraf internasional, lapangan Golf 
Pangkalan Jati, pusat perbelanjaan Cinere Bellevue Mall 
dan Mal Cinere, serta akses tol TB Simatupang.

“Ke depannya Cinere Terrace Suites akan ditunjang oleh 
perencanaan moda transportasi modern seperti stasiun 
utama mass rapid train (MRT) dan Transjakarta Lebak 
Bulus, ditambah dengan dua ruas jalan tol utama yang 
saat ini sedang dibangun, yaitu jalan Tol Cinere - Jagorawi 
dan jalan tol Depok – Antasari”, ungkap Abraham. Akses 

“Cinere Terrace Suites hadir di 
dalam kawasan terpadu terbesar dan 

terlengkap di Cinere yaitu 
Centro Cinere, suatu kawasan yang 

memberikan segala kemudahan, dengan 
beragam fasilitas yang terintegrasi dan 
saling melengkapi seperti pusat kuliner 

dan perbelanjaan. “

ini mempermudah para penghuni ke berbagai tujuan 
seperti ke Sudirman, Bandara Soekarno – Hatta, bahkan 
keluar kota seperti Bandung menjadi lebih mudah. 

DIMANJAKAN DENGAN SUASANA YANG ASRI 
DAN ELEGAN

Cinere Terrace Suites merupakan hunian vertikal, 
namun nuansa hunian tapak tetap dihadirkan dengan 
memberikan suasana yang tak kalah beda dengan 
hunian tapak. Hampir sekitar 30% dari lahan bangunan 
digunakan untuk memberikan lingkungan yang asri dan 
hijau dengan penyediaan taman mulai dari area masuk, 
kolam renang, arena bermain anak, pusat kebugaran, 
jogging track, serta area komersial dan kuliner.

Konsultan lanskap PT Ruang Hijau menghadirkan konsep 
taman modern kontemporer yang memberikan suasana 
lanskap tropis namun tetap berkesan elegan, dengan 
pemilihan tanaman yang digunakan antara lain pohon 
palem raja yang menciptakan kesan mewah dan elegan 
di area luar apartemen. Di area terbuka, tanaman yang 
digunakan adalah pohon biola, pule, dan anggur laut 
sebagai peneduh karena memiliki daun yang lebar. Untuk 
area kuliner al-fresco dining, area ini akan ditanami 
tanaman liang liu yang mempunyai karakter unik dan 
menjuntai selaras dengan water fall dari ketinggian 
lantai 4. Liang liu ini memiliki karakter yang baik dalam 
membentuk ruang dan memberikan keteduhan kepada 
para penghuni yang beraktifitas di area tersebut. 

Suasana taman dan gedung akan terlihat modern, ceria, 
dan atraktif dengan sentuhan cahaya lampu yang dinamis 
di malam hari. Cinere Terrace Suites menunjuk konsultan 
lighting atau pencahayaan yang piawai dan ternama yaitu 
Hadiprana yang telah menerima sejumlah penghargaan 
dengan ciri khas karya desain pencahayaan yang tampil 
estetis dan mampu memberikan efisiensi energi. 

Di bagian interior, Cinere Terrace Suites menghadirkan 
nuansa modern, luas, dan unik dengan sentuhan warna 
yang lembut seperti cream dan putih. Konsultan desain 
interior PT Asri Desindo Intiwidya memberikan sentuhan 
yang lembut dan keseimbangan suasana hijau di area 
lobi apartemen, lobi komersial, lobi lift, lift kendaraan 
dan mushola pada kedua menara apartemen. 

DIPASARKAN TOWER BARU

Melihat tingginya permintaan konsumen untuk memiliki 
hunian vertikal di wilayah selatan Jakarta, Megapolitan 
Developments membuka unit apartemen di menara The 
Sky untuk dipasarkan. Adapun unit yang dipasarkan yaitu 
Studio, 2 Bedroom, dan Suites Exclusive dengan luasan 
24 m2 sampai dengan 49 m2.

Untuk memiliki unit apartemen Cinere Terrace Suites, 
Megapolitan Developments memberikan berbagai tipe 
cara pembayaran seperti tunai keras, cicilan bertahap 
atau menggunakan fasilitas KPA. Selain itu, konsumen 
akan diberikan diskon tambahan khusus selama periode 
program. 
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Cinere Terrace Suites telah memasuki pekerjaan 
konstruksi bangunan bawah yang dimulai dengan 
pengerjaan galian tanah. Pengerjaan ini dilakukan 
oleh PT Adhi Persada Gedung selaku kontraktor. 
Kontraktor proyek juga telah melakukan beberapa 
persiapan seperti pembuatan pagar proyek dan 
pembetonan jalan untuk akses di sekeliling area 
pekerjaan proyek.  Di akhir bulan Juli, Cinere Terrace 
Suites  melakukan pekerjaan pondasi. 

Beberapa konsultan seperti konstruksi, perencana 
arsitektur, perencana struktur mechanical 
engineering, quantity surveyor, lighting, dan lansekap 
telah ditunjuk oleh Megapolitan Developments. 
Megapolitan Developments menargetkan pengerjaan 
penutupan atap apartemen Cinere Terrace Suites 
selesai pada semester kedua tahun 2018.

Cinere Terrace Suites 
Telah Memulai Pekerjaan 
Konstruksi Bangunan Bawah 

WILAYAH CINERE

UPDATE PROYEKUPDATE PROYEK

Pembesian & Pemasangan Angkur Pondasi TC Tower A Pengeboran Borepile Pondasi TC Tower A
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Cinere Parkview, hunian tapak yang memiliki konsep klaster taman, telah 
melakukan serah terima unit kepada konsumen sejak bulan Mei 2016. 
Unit rumah yang diserahkan beberapa di antaranya adalah unit rumah 
yang berada di blok F. Sebanyak 31 unit rumah telah diserahkan kepada 
konsumen.

Untuk menambah kenyamanan para penghuni di perumahan 
eksklusif Cinere One Residence, bulan Mei lalu Megapolitan 
Developments telah melakukan pembangunan fasilitas Club 
House dan Kolam Renang di dalam kawasan. Sampai dengan 

Serah Terima 
Cinere Parkview

Progres Pembangunan Club House
Cinere One Residence

bulan Agustus, progres pembangunan Club 
House telah mencapai 60 persen sedangkan 
pembuatan kolam renang akan dilakukan 
pada bulan Agustus 2016.
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WILAYAH BOGOR

UPDATE PROYEKUPDATE PROYEK

Penataan Taman 
dan Progres Pembangunan 
Vivo Sentul

Vivo Sentul melakukan penataan taman 
di sejumlah area di dalam kawasan salah 
satunya penataan taman di bagian depan 
kawasan Vivo Sentul. Penataan taman ini 
dilakukan secara bertahap seiring dengan 
pekerjaan di Vivo Sentul.

Sejak bulan Februari 2016, Vivo Sentul telah 
melakukan pekerjaan pemancangan tiang. 
Pekerjaan ini agak terhambat dikarenakan 
cuaca di lokasi proyek yang tidak dapat 
diprediksi sehingga mempersulit akses alat 
berat masuk ke lokasi pemancangan. Sampai 
dengan bulan Agustus, pemancangan tiang 
telah mencapai proges sampai dengan 60 
persen. Pekerjaan ini ditargetkan selesai 
sampai di bulan Oktober 2016. Megapolitan 
Developments tetap memberikan komitmen 
agar unit kios dapat dilakukan serah terima 
kepada konsumen sesuai dengan jadwal yang 
telah ditentukan.
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Progres Pembangunan 
Sport Club dan 
Pengecatan Dinding 
Eksterior Tower E

WILAYAH KARAWACI

Progres pembangunan Sport Club di 
apartemen The Habitat @Karawaci 
yang di mulai pada kuartal pertama 
2016 telah mencapai 50 persen. 
Adapun progres yang telah dikerjakan 
antara lain pekerjaan ruang aula, 
ruang ganti, pembuatan pagar dan 
area parkir. Fasilitas ini ditargetkan 
selesai pada kuartal empat 2016.

Sport Club ini nantinya akan 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. 

Setelah selesai dengan tower A, B, C, 
dan D, The Habitat @Karawaci akan 
melanjutkan pengecatan dinding 
eksterior tower E atau Berkeley yang 
akan dilakukan pada bulan September  
2016.
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Ini Alasan Mengapa

ARTIKEL

Apakah Anda masih bingung 
memilih antara apartemen 
atau rumah sebagai hunian? 
Jawabannya tergantung 
kepada kebutuhan masing-
masing individu. Beberapa 
orang yang tinggal di 
perkotaan lebih banyak 
memilih apartemen karena 
dianggap lebih mudah diakses 
dari lokasi aktivitas seperti 
pusat bisnis dan komersial. 
Akan tetapi di sisi lain, ada 
yang menganggap bahwa 
tinggal di apartemen hanya 
cocok bagi mereka yang 
workaholic atau individualis.

Di tengah perdebatan tersebut, pertumbuhan apartemen 
terus berkembang cepat bak jamur di musim hujan. 
Tidak hanya di kota besar seperti Jakarta, pertumbuhan 
apartemen kini mulai merata di sejumlah emerging cities 
seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan beberapa 
kota besar lainnya.

Apartemen kini menjadi tipe hunian yang semakin diminati 
pasar. Alasannya sederhana, selain lokasi yang umumnya 
strategis menjangkau pusat kota, banderol harganya juga 
relatif terjangkau ketimbang membeli rumah.

Rumah dan apartemen mempunyai kelebihan dan 
kekurangan masing-masing. Karena itu, banyak orang 
(mungkin Anda salah satunya) yang bingung memilih antara 
rumah atau apartemen. 

Dengan ragam konsep dan penawaran harga yang 
bervariasi, Anda tinggal memilih unit yang sesuai dengan 
kebutuhan. Sebenarnya, faktor apa saja yang menjadi 
keunggulan apartemen sehingga diminati oleh konsumen? 
Berikut adalah keunggulan yang dikutip dari rumah.com.

1. APARTEMEN MEMBUAT BIAYA HIDUP LEBIH 
TERJANGKAU 

Jika Anda berniat mencari hunian yang dekat dengan 
kantor, maka apartemen adalah pilihan hunian pertama 
yang paling hemat biaya. Faktanya, harga rumah tapak yang 
semakin melangit di beberapa pusat kota, contohnya di 
Jakarta Pusat yang mencapai Rp40 juta permeter persegi. 
Sementara itu, beberapa apartemen baru di area Jakarta 

dan sekitarnya masih ada yang membanderol harga 
terjangkau. 

2. BIAYA PERAWATANNYA RENDAH
Tinggal di apartemen, Anda tidak harus melakukan 
perawatan hunian yang banyak. Seperti contoh memotong 
rumput, membersihkan selokan depan rumah, atau 
kegiatan beres-beres dibandingkan jika tinggal di rumah 
tapak. Meskipun nilai investasi rumah Anda bisa meningkat 
dalam beberapa tahun, namun hal ini sesuai dengan biaya 
perawatan yang dikeluarkan setiap tahunnya. Di sisi lain, 
bila tinggal di apartemen, Anda tinggal fokus melakukan 
perawatan di area interior dan balkon saja. Dengan waktu 
yang lebih longgar tanpa harus merawat bangunan, Anda 
bisa menghabiskan waktu di akhir pekan bersama keluarga 
atau menyelesaikan pekerjaan.

3. RENOvASI SEDIKIT UNTUK HASIL MAKSIMAL
Ketika membeli properti untuk pertama kali, biasanya 
modelnya tidak persis seperti yang Anda bayangkan. Nah 
jika tinggal di apartemen, Anda bisa melakukan renovasi 
dengan bujet yang lebih sedikit. Dengan luas bangunan 
yang terbatas, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya besar. 
Cukup membeli sebuah karpet atau seperangkat sofa 
berukuran sedang untuk menjadikan hunian Anda terasa 
lebih nyaman.

4. POTENSI INvESTASI YANG MENJANJIKAN
Memilih apartemen sebagai hunian Anda, selain biaya 
perawatannya yang murah, properti ini juga mudah dijual 
atau disewakan dengan cepat. 

Sumber: rumah.com

Apartemen Menjadi 
Hunian Favorit
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@ Cinere Terrace Suites

Apartemen modern di kawasan CBD Centro Cinere yang dipadu dengan Shopping 
Arcade & Food Terrace - Outdoor Dining Area berkonsep Al Fresco.

CONTEMPORARY LIVING IN CENTRO CINERE

•	TERLETAK DI SIMPANGAN 
TOL CIJAGO-DESARI 

•	10 MENIT KE 
   STASIUN MRT LEBAK BULUS

2 Bedroom | 48 m2

Rp jt-an*700
*syarat dan ketentuan berlaku

MARKETING GALLERY
JL. CINERE RAYA - DEPOK

www.megapolitan-group.com

754 8455
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Jum’at, 14 Juni 2016 kantor pusat PT Megapolitan 
Developments Tbk kedatangan tamu istimewa yaitu 
anak-anak yatim dan duafa dari Panti Sosial Asuhan 
Anak Al-Andalusia, Mampang, Jakarta Selatan. 
Kedatangan mereka merupakan undangan dalam 
rangka berbuka puasa bersama dengan manajemen dan 
seluruh karyawan Megapolitan Developments. 

Dalam kesempatan ini, Direktur Utama Megapolitan 
Developments, Melani Lowas Barak Rimba memberikan 
santunan sembako dan sepuluh unit kipas angin kepada 
Ustad Mansyur, Sekretaris Panti Sosial Asuhan Anak 
Al-Andalusia. Megapolitan Developments memiliki 
komitmen dalam menjalankan program tanggung 
jawab sosial dengan fokus pada 5 (lima) pilar yakni: 
Lingkungan Hidup, Kesehatan, Pengembangan Sosial 
dan Kemasyarakatan, Konsumen, dan Ketenagakerjaan.

KEGIATAN PERUSAHAAN

Megapolitan Developments kembali menorehkan 
prestasinya di tahun 2016, setelah sebelumnya 
perusahaan melalui proyek Vivo Sentul meraih prestasi 
sebagai Top Property 2016 di wilayah Bogor pada 
Januari lalu. Megapolitan Developments menerima 
penghargaan sebagai Emiten terbaik tahun 2016 di 
sektor Properti dan Konstruksi Bangunan oleh majalah 
Investor yang berlangsung di gedung Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada 3 Mei 2016.

Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang di nilai memiliki 
kinerja fundamental dan volatilitas terbaik termasuk 
likuiditas yang tinggi serta manajemen risiko periode 
April 2015 - Maret 2016. Dewan juri melakukan proses 
seleksi sebanyak dua kali yaitu seleksi kriteria awal 
seperti ketepatan waktu dalam penyampaian laporan 
keuangan 2015, emiten yang sudah tercatat di BEI 
sebelum tahun 2015, tidak memperoleh opini disclaimer 
dari akuntan publik, tidak mengalami kerugian di tahun 
2015, memiliki ekuitas tidak kurang dari 50 miliar, 
tergolong saham aktif, dan memiliki pemegang saham 
lebih dari 300 pihak. Emiten yang lolos dari seleksi awal 
kembali dilakukan penyaringan melalui seleksi kriteria 
pemeringkatan antara lain pertumbuhan penjualan 
selama tiga tahun terakhir, perbandingan laba usaha 
perusahaan dengan penjualan bersih yang diperoleh, 
return on equity, asset turn over, likuiditas saham, serta 
pertumbuhan laba operasi selama tiga tahun terakhir.

Direktur PT Megapolitan Developments Tbk, Ronald 
Wihardja mengatakan penghargaan yang diterima oleh 
perusahaan merupakan salah satu bentuk kepercayaan 
pemangku kepentingan kepada perusahaan. 
“ini merupakan bentuk kepercayaan pemangku 
kepentingan kepada perusahaan, kami berterima kasih 
atas kepercayaan yang telah diberikan. Kepercayaan 
para pemangku kepentingan adalah adalah salah satu 
faktor penting yang mempengaruhi kinerja perusahaan 
selama ini,” ujarnya.

MegapolitanDevelopments 
Raih Penghargaan Emiten Terbaik

Buka Puasa Megapolitan Developments  
Bersama Anak Yatim & Duafa

Megapolitan Developments mengirimkan tim futsal yang 
terdiri dari karyawan yang bekerja di Kantor Pusat dan 
proyek seperti Cinere, Karawaci, dan Bogor di ajang 
turnamen futsal FORTAMI CUP II pada 30 April 2016 di 
Planet Futsal, Kuningan, Jakarta Selatan.

Megapolitan Developments 
Turunkan Tim Futsal 
di Turnamen FORTAMI Cup II 2016

Turnamen ini merupakan ajang silahturahmi dalam 
sosialiasi dan menjalin persahabatan perusahaan BUMN 
dan swasta dengan pekerja media yang tergabung 
dalam Forum Pewarta Foto Ekonomi (FORTAMI). 
Sebanyak 24 tim yang terdiri dari 12 tim korporasi, 8 tim 
forum wartawan putra, dan 4 tim forum wartawan putri 
ikut serta dalam turnamen dengan total hadiah sebesar 
97 juta rupiah. 
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Pesona Etnik Indonesia di Cinere Bellevue Mall 

Perayaan Hari Bumi 
di Cinere Parkview

Hari Bumi yang dirayakan tahun 2016, merupakan 
perayaan ke 46 sejak pertama kali dirayakan pada 
1970. Hari Bumi menjadi momen bagi seluruh pihak 
baik individu maupun kelompok untuk mendorong 
perbaikan di sektor lingkungan hidup. PT Megapolitan 
Developments Tbk turut merayakan Hari Bumi dengan 
mengembangkan Urban Farming bersama Komunitas 
Depok Berkebun di perumahan Cinere Parkview pada 
hari Sabtu, 30 April lalu yang dihadiri oleh Camat Limo, 
Badan Lingkungan Hidup Kota Depok, serta manajemen 
Megapolitan Developments. 

Pengembangan urban farming ini dilakukan dengan 
menanam jenis sayur-sayuran antara lain bayam dan 
kangkung. “pemilihan sayuran seperti bayam dan 
kangkung merupakan jenis tanaman yang mudah untuk 
ditanam di pekarangan rumah. Selain itu, beberapa jenis 
buah maupun tanaman obat bisa ditanam dan digunakan 
untuk keperluan rumah tangga,” ujar penggiat 
Komunitas Depok Berkebun, Puji Nurwanto. Komunitas 
Depok Berkebun juga memberikan edukasi kepada 
anak-anak yang hadir merayakan Hari Bumi mengenai 
edible garden atau taman dapur serta memilah dan 
mendaur ulang sampah yang berasal dari rumah. 

Selain itu, seluruh kawasan perumahan Cinere Parkview 
ditanami 40 pohon langka yang semuanya merupakan 
jenis pohon buah-buahan asli Indonesia antara lain 

Cinere Bellevue Mall menggelar pameran busana etnik dengan 
tema Pesona Etnik Indonesia. Pagelaran busana ini melibatkan 
70 desainer etnik terkenal Indonesia yang tergabung dalam 
Komunitas Desainer Etnik Indonesia (KDEI) dari 15 provinsi di 
Indonesia. Pameran busana etnik ini digelar pada bulan Maret lalu 

sebagai upaya untuk mengangkat 
warisan kain nusantara.

“Kegiatan pameran busana Pesona 
Etnik Indonesia ini merupakan 
bentuk apresiasi dan dukungan 
kami terhadap budaya dan warisan 
nusantara melalui batik, tenun ikat, 
dan songket dari berbagai provinsi 
di Indonesia,’’ujar General Manager 
Cinere Bellevue Mall, Setio Widodo.

Pameran busana Pesona Etnik 
Indonesia ini diselenggarakan 
di Atrium Cinere Bellevue Mall. 
Pameran busana itu menampilkan 
karya busana etnik Itang Yunasz, 
Ida Royani, Ikat Indonesia by Didiet 
Maulana, Raizal Rais, Corrie 
Kastubi, Stephanus Hamy, Jadin 
C. Djamaluddin, Sonny Muchlison, 
Dimas Mahendra, Jenny Tjahyawati, 
Yoyo Prasetyo, Merry Pramono, 
Nieta Hidayani, Iva Lativah, dan 
Boyonz Ilyas.

pohon Namnam, Bisbul, Lobi-Lobi, dan Matoa. Cinere 
Parkview juga menerima 100 bibit pohon Limo dari 
Camat Limo yang ditanam secara khusus dengan 
menyiapkan Taman Limo di dalam kawasan perumahan. 

Sales & Marketing Director Megapolitan Developments, 
Desi Yuliana mengatakan kegiatan ini memberikan nilai 
tambah terhadap konsep perumahan Cinere Parkview 
yang menyediakan ruang terbuka hijau di dalam 
kawasan melalui taman tropis asri, vertical garden 
pada sudut-sudut kawasan, fasilitas jogging track, serta 
sistem keamanan 24 jam. 
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RUMAH MEWAH 
2 LANTAI 

DI SELATAN JAKARTA

021754 8454

HARGA
MULAI1.5M*

BEBAS
DP*

TAHAP 2
SOLD OUT

*syarat dan ketentuan berlaku

www.megapolitan-group.com

LT: 105  LB: 115

TIPE BARU

EvENT HIGHLIGHT

JADWAL PAMERAN PROPERTY 2016

Tanggal  evenT    lokasi   Produk

02 sePT - 02 okT Megapolitan property expo 2016 cinere belleVUe Mall all

08 - 16 seP  Jakarta property Week 2016 balai kartini   bogor & cinere

17 - 27 seP  pon Jabar xix    gor pakansari - bogor bogor
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