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Untuk disiarkan segera
Akses Tol Ke Metland Cyber City Resmi Dibuka
Tangerang, 27 November 2015 - Pintu tol Karang Tengah Barat 1 dan Karang Tengah Barat 2 yang
merupakan akses langsung menuju Metland Cyber City diresmikan penggunaannya oleh Walikota
Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah (27/11).

Akses pintu tol ini dibangun dengan dana konsorsium tiga pengembang termasuk diantaranya
adalah Metropolitan Karyadeka Development (MKD). MKD adalah perusahaan hasil kerjasama PT
Metropolitan Permata Development, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh pengembang
properti terkemuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia PT Metropolitan Land Tbk, dan kelompok
usaha Karyadeka Grup.

Akses ini juga mendukung pemerintah Tangerang dalam pembangunan infrastruktur untuk
menyambungkan jalan arteri sampai dengan Bandara International Soekarno Hatta.

“Sejak sekitar dua bulan lalu pintu tol Karang Tengah Barat 1 yang menghubungan Metland Cyber
City dari arah Jakarta telah dibuka untuk uji coba dan hari ini pintu tol Karang Tengah Barat 2 yang
menghubungkan dari arah Serpong dan Karawaci resmi dibuka,” ujar Tono Supartono, Wakil Direktur
PT Metropolitan Land Tbk. “Dengan resmi dibukanya akses dari kedua arah tersebut, maka akses ke
Metland Cyber City menjadi lebih mudah,” tambahnya.

Metland Cyber City sebuah kawasan di Barat Jakarta seluas 60 ha dan akan dikembangkan menjadi
sebuah kawasan berkonsep modern mixed use dengan fasilitas lengkap yang di dalamnya akan
dibangun cluster residensial, perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan, hotel dan properti multi
guna lainnya. Desain masterplan dibuat oleh DDG dan AECOM, perusahaan konsultan yang telah
berpengalaman menangani masterplan proyek-proyek terkemuka di dunia.

Metland Cyber City diproyeksikan menjadi salah satu dari Hallmark masa depan Indonesia di barat
Jakarta untuk bisnis dan hiburan yang semuanya terintegrasi dalam satu kawasan. Pengembangan
Zona Komersial meliputi beragam pengembangan untuk memulai atau menciptakan lapangan bisnis
baru, bersama perkantoran dan institusi keuangan berstandar internasional dengan koneksi global.

Pada bulan Mei 2015 lalu, PT Metropolitan Karyadeka Development (MKD) telah menandatangani
perjanjian kerja sama dengan Penyedia solusi ruang usaha unggulan Asia, Ascendas Group
(Ascendas) untuk mengembangkan proyek mixed-use seluas 9.7 hektar di dalam lokasi Metland
Cyber City.

Fase 1 proyek ini kerjasama dengan Ascendas ini akan mengembangkan lahan seluas 1,3 hektar,
terdiri atas apartemen perumahan dan ruang kantor dengan fasilitas pendukung, menyediakan total
gross-floor area sekitar 130.000m2. Pembangunan Tahap 1 direncanakan akan dimulai pada tahun
2016.

Saat ini, Metland Cyber City sudah melakukan pra penjualan untuk satu klaster East Terrace yang
peluncuran produknya akan dilakukan pada semester I 2016. Cluster perdana dengan target pembeli
kelas menengah atas ini dibangun seluas 3,5 ha dengan total 67 unit rumah.
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