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M Gold Tower Rampungkan Tahap Konstruksi
Bekasi, 28 Maret 2014 – PT Metropolitan Land Tbk (Metland) melakukan seremoni tutup atap
pembangunan menara Perkantoran dan Apartemen M Gold Tower, suatu kawasan terpadu perkantoran
dan hunian di Bekasi. Ini sekaligus akan menjadi bangunan terintegrasi pertama di Kota Bekasi. Acara
seremoni ditandai dengan menanam paku emas di atap gedung (28/3) yang dihadiri oleh Ir. Nanda
Widya Presiden Direktur PT Metropolitan Land Tbk. dan jajaran Direksi PT Metropolitan Land Tbk serta
kontraktor dan konsultan pembangunan.
M Gold Tower akan mengakomodasi kebutuhan perkantoran dan tempat tinggal yang terus meningkat di
Bekasi seiring dengan pesatnya pembangunan kawasan industri dan manufaktur di Karawang, Cikarang,
dan Cibitung. Metland sebagai pengembang sekaligus manajemen pengelola M Gold Tower akan segera
memasarkan sewa hunian dan perkantoran ini kepada perusahaan yang banyak mempekerjakan pekerja
profesional dan pekerja asing di kawasan industri tersebut. “Kami mulai pasarkan untuk sewa dari
sekarang agar ketika M Gold siap untuk dihuni sudah penuh terisi,” ujar Ir Nanda Widya di sela-sela
acara.
M Gold Tower menempati lokasi yang sangat strategis, berada pusat keramaian Kota Bekasi,
bersebelahan dengan pusat perbelanjaan menengah atas Grand Metropolitan yang telah dibuka pada
Desember 2013 lalu. Bangunan perkantoran dan apartemen M Gold Tower akan menempel dengan dua
menara yang terhubung antar lobby dengan akses yang mudah. M Gold Tower berdiri di atas lahan
seluas sekitar 4000 meter persegi. Bangunan apartemen setinggi 17 lantai terdiri dari 140 unit
apartemen Sementara itu untuk perkantoran setinggi 20 lantai dengan luas total yang ditawarkan sekitar
15 ribu meter persegi.
Direncanakan proyek M Gold Tower akan rampung pada kuartal IV 2014 yang berarti menambah aset
properti komersial Metland. M Gold merupakan apartemen dan perkantoran dengan konsep strata title,
namun untuk menambah pendapatan berkelanjutan, Metland tetap menyimpan sebagian unit-unitnya,
sedikitnya tiga lantai apartemen dan lima lantai perkantoran akan disimpan untuk dikelola. Properti
komersial Metland lainnya yang telah beroperasi adalah Mal Metropolitan, Hotel Horison Bekasi, @HOM
Hotel Tambun, Grand Metropolitan dan Metland Hotel Cirebon. Properti komersial ini akan
menyumbang pada porsi pendapatan berkelanjutan Metland. “Untuk M Gold sendiri, Metland akan
memperoleh pendapatan dari hasil penyewaan hunian dan perkantoran dari unit-unit yang dimiliki,” kata
Olivia Surodjo Director Corporate Affairs & Corporate Secretary PT Metropolitan Land Tbk.
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