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#nyatadekatnya

S
aya senasib dengan belasan juta 
warga Jakarta  (dan Tangsel, 
Depok, Bogor) yang harus 
menembus kemacetan luar biasa 
untuk pergi dan pulang kerja. 

Saya harus menempuh perjalanan sekitar 
90 menit one way untuk menuju ke titik-
titik bisnis dan keramaian di kota Jakarta, 
tempat sebagian besar meeting-meeting 
kami berlangsung. Ini dalam kondisi 
normal ya…

Coba bayangkan Jakarta sore hari, hujan 
deras dan ada genangan air dimana-mana. 
Wuiiiihhh… pasti cakep banget macetnya. 
Sebagai pekerja yang tinggal di Jakarta 
selatan banget nyaris perbatasan Depok 
dan sudah belasan tahun commuter di 

Jakarta, maka saya sudah kenyang dengan 
persoalan lalu lintas ibu kota Indonesia 
yang entah kapan akan terselesaikan.

Dalam sehari saya menempuh 50 menit 
kalau lancar, dan menjadi 90 menit karena 
macet, sehingga sudah 40 menit yang 
terbuang sekali jalan. Pulang pergi, berarti 
sia-sia sudah 80 menit yang sebenarnya 
bisa dipakai untuk kegiatan produktif. 
Katakan dalam sebulan ada 25 hari kerja, 
maka sudah 2000 menit terbuang percuma.
2000 menit alias 33 jam terbuang percuma 
setiap bulan karena macet.

Jadi wajar kan kalau saya ingin punya 
tempat tinggal di tengah kota Jakarta? Hari 
gini, saat harga tengah sudah melambung 

tinggi, tentu apartemen menjadi pilihan. 
Apartemen Permata Hijau Suites menjadi 
incaran saya, apa lagi kemarin diajak Rere 
main-main ke sana.

Mudah Ke Tempat Kerja
Lho iya, sebagian besar mitang-miting dan 
segala kegiatan urusan pekerjaan saya itu 
berlokasi di kawasan Senayan, Sudirman, 
Kebayoran, Blok M, kadang Menteng. Nah, 
area-area tersebut mudah dijangkau dari 
Permata Hijau baik dengan kendaraan 
pribadi maupun transportasi umum.

Setiap mau berangkat kerja, saya 
mengheningkan cipta dulu untuk 
memutuskan mau nyetir atau naik 
transportasi umum. Bila ternyata wangsit 
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yang saya terima mengarah ke transportasi 
umum, maka saya bisa naik TransJakarta 
dari halte di Permata Hijau, bisa juga naik 
kereta dari Stasiun Kebayoran Lama atau 
Stasiun Palmerah. Pokoknya dari Permata 
Hijau Suites ini beneran #nyatadekatnya.

Mudah Berolah Raga
Sebagai apartemen keren 
kekinian, Permata Hijau 
Suites tentu dilengkapi 
dengan fasilitas olah raga 
seperti fitness center, 
kolam renang, dan lapangan 
basket 3-on-3. Nah tuh, 
banyak kan pilihannya! 
Kalau mau memakai semua 
fasilitas ini, saya malah 
harus belajar main basket 
dulu.
Kolam renangnya saja ada 
3 macam, yang jalurnya 
memanjang buat yang serius 
berenang untuk melatih 
otot dan merampingkan 
badan, kolam dangkal 
untuk anak-anak bercanda 
ria menikmati masa kanak-
kanak tanpa beban, dan 
kolam pakai jacuzzi dengan 
areal berlantai parquet buat 

“2000 menit alias 
33 jam terbuang 
percuma setiap 
bulan karena 

macet.”

yang mau ducan, duduk cantik, sambil 
berjemur. Nggak, saya sih nggak butuh 
berjemur, soalnya kulit saya udah tanned 
cenderung gosong gini…

Mudah Bergaul
Yoman! Kalau tinggal di Permata Hijau 
Suites mah akses pergaulan kamu dijamin 
lancar! Mau ke Plaza Senayan dan Senayan 
City sih tinggal salto, mau yang lebih 
kebarat-baratan alias ke Jakarta Barat, 
ada Central Park dan Mal Taman Anggrek 
(yang ice rink-nya dulu pernah berjaya 
pada masanya). Ke PIM dan Gancit juga 
tinggal panggil takol dan meluncur sekejap 
sampai. Plaza Indonesia, Grand Indo dan 
tempat-tempat nongkrong keren lainnya 
bisa dengan mudah kamu sambangi dari 
sini.

Mudah Berkebun
Loh, masa? Di apartemen bisa berkebun? 
Ah, kamu kurang kekinian deh… Kan 
sekarang lagi tren banget hestek 
#PlantsOfInstagram yang menampilkan 
aneka tanaman cantik dalam pot, terutama 
dengan genre daun-daun hijau yang 
menyegarkan.

Bersyukurlah yang suka berkebun, karena 
di Permata Hijau Suites setiap unitnya 
punya balkon yang lumayan luas, jadi bisa 
menaruh aneka tanaman dalam pot agar 
mendapat asupan sinar matahari cukup. 
Setiap unitnya juga dilengkapi jendela 
yang lebar, jadi koleksi succulent dan 
air plants saya akan tetap bisa berfoto-
sintesis dengan tenang. Dengan banyak 
indoor plants, kami bisa living in a perfect 
harmony. Mantap!

Mudah-Mudahan Segera Terkabul
Nah ini dia. Dengan kisaran harga 1M 
hingga 2,5 M tinggal di tengah tengah kota 
Jakarta bukan lagi sekedar mimpi. Permata 
Hijau Suites terdiri dari dua tower, Ebony 
(320 unit) dan Ivory (329 unit), dan setiap 
unit bersertifikat strata title di atas tanah 
berstatus HGB. Lahan parkirnya ada yang 
podium dan basement, masing-masing 4 
lantai.

Silakan pilih sesuai kebutuhan dan bujet 
kamu, mau yang 1 kamar tidur (40,86 m2), 
2 kamar tidur (60,29 m2) atau 3 kamar tidur 
(91,69 m2). Kalau apartemen 3 kamar tidur 
masih kurang, jangan khawatir, ada pilihan 
untuk menggabungkan unit 2 kamar tidur 
dan 3 kamar tidur menjadi… lima kamar 
tidur! Nah tuh, bisa ajak nginep mama 
mertua.

Saya sih naksir yang tiga kamar tidur ya. 
Kalau kamu pilih yang mana? Silakan 
intip infonya di twitter dan instagram 
@permatahijau55 atau facebook di @
PermataHijauSuites juga bisa sekalian 
tanya-tanya ada promo apa aja sekarang. 
Yuk?

https://lifetimejourney.me/2017/11/13/5-kemudahan-tinggal-di-

apartemen-tengah-kota/

Swastika Nohara
A woman who enjoys life… Life is the coffee, 
while jobs, money and position in society 
are the cups. They are just tools to hold 
and contain life, and do not change the 
quality of life. Sometimes, by concentrating 
only on the cup, we fail to enjoy the coffee 
provided…. So, don’t let the cups drive you, 
enjoy the coffee instead!



Direktur PT Palmerindo Properti 
(Victor Pesik), Komisaris Utama 
PT Palmerindo Properti (Hadi 

Kusuma), Direktur Operasional PT 
Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi 
(Wendy Kuncoro), Wakil Direktur Utama 
PT Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi Pui 
Budi Setiawan (kanan) menandatangani 
perjanjian kerjasama penunjukan PT 
Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi sebagai 
kontraktor utama pembangunan apartemen 
eksklusif Permata Hijau Suites, Sabtu 
(28/10/2017) lalu di Kantor Pemasaran 
Permata Hijau Suites, Kebayoran Lama, 
Jakarta Selatan. (dok. Permata Hijau Suites)

Ke depannya, PT Pulauintan Bajaperkasa 
bertanggung jawab terhadap semua 
proses konstruksi dengan kualitas terjaga 
hingga kedua menara setinggi 36 lantai 
selesai. Rencananya, serah terima unit 
akan dilakukan sekitar Kuartal IV tahun 
2019 secara bertahap, bekerja sama 
dengan Jones Lang LaSalle (JLL) sebagai 
Manajemen Properti, dan Bank BTN, 
MayBank, Bank OUB untuk program KPA.

Berlokasi di perbatasan Jakarta Selatan 
dan Jakarta Barat sangat menambah nilai 

plus bagi Permata Hijau Suites. Selatan 
memang menjadi incaran untuk hunian di 
Jakarta. Kawasan Permata Hijau sendiri 
sudah terkenal sebagai daerah elite & 
strategis di salah satu wilayah Jakarta 
Selatan. Di sisi lain ada Jakarta Barat 
yang terkenal  sejak dulu sebagai kawasan 
bisnis. Permata Hijau Suites cocok untuk 
para eksekutif muda dengan usia produktif, 
profesional pengusaha keluarga muda, 
hingga golongan ekspatriat.  Kemudahan 
akses jadi salah satu kunci dalam memilih 
hunian. Permata Hijau Suites punya kriteria 
itu. 

Soal fasilitas sendiri sangat lengkap dan 
eksklusif. Di setiap unit Permata Hijau 
tersedia private balcony, berlantaikan 
marmer serta AC terpasang di setiap ruang. 
Kelak kita akan dapat menikmati Grand club 
lounge lobby, private dining hall & library 
3 on 3 basketball, children playground, 
alfresco, jacuzzi, spa, sauna, gym and sport 
centre, infinity pool & aquatic gym pool, 
hanging cabana, jogging track, yoga dan 
pilates area di Permata Hijau Suites.

Permata Hijau Suites Tunjuk PULAUINTAN 
Sebagai  Kontraktor Utama

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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KOTA! HUNIAN IMPIAN SAYA: LIVING IN 
PERFECT HARMONY

Istilah “Living in Perfect Harmony” saya 
temukan saat sedang melihat-lihat 
Permata Hijau Suites. Artinya, hunian yang 
sempurna berarti menggabungkan tingkat 
privacy dan kenyamanan.

Untuk saya yang termasuk keluarga muda 
dan memiliki anak, pasti punya standar 
sendiri untuk tempat tinggal. Kenyamanan 
adalah nomer satu. Interior rumah harus 
yang mendukung untuk dihuni dalam waktu 
yang lama. Yang pas dengan kepribadian. 
Ya, kan?

Jadi pada tanggal 5 Oktober kemarin saya 
bersama teman-teman blogger mampir 
ke Permata Hujau Suites. Momennya pas 
banget dengan saya yang lagi tertarik 
dengan properti dan desain-desain rumah/
apartment. Ya karena masih mencari-cari 
tempat hunian yang pas.

Awalnya saya hanya melihat miniatur 
(seperti standar-standar kantor properti) 
dan melihat pilihan ukuran pada broklet 
yang tersedia. Baru melihat broklet saja 
sudah merasa cocok. Tapi kan semua 
selalu cocok di awal tapi pas lebih dekat 
ternyata beda.

Akhirnya masuk ke rumah contohnya. 
Melihat lebih dekat dan langsung: “Yes, this 
is what I need!”

Permata Hujau Suites ini sesuai banget 

Nyetir mungkin memang passion 
lu ya, Fit?” Kata seorang teman 
saya yang setengah nyindir dan 

setengah ngeledek. Karena melihat jalan 
saya yang sampai ngangkang-ngangkang 
pas sampai ke kantor tempat saya syuting 
strimingan di Pondok Indah. Kala itu arus 
jalan memang padat sekali sampai-sampai 
saya tiga jam dalam perjalanan rumah di ke 
Bekasi ke Pondok Indah.

Ironisnya, saya tetap mengulanginya. 
Dengan menyetir sendiri.
Ya gimana lagi? Sejujurnya ini memang cara 
yang paling hemat dan nyaman yang bisa 
saya lakukan. Saya masih belum nyaman 
dengan transportasi umum, kecuali taksi. 
Gak mungkin juga saya harus naik taksi 
setiap pergi. Secara kilometer, rumah 
saya ke tempat kerja dan latihan itu jauh. 
Namanya juga di Bekasi.

Impian saya memang bisa ke tempat 
latihan atau kerja dengan naik sepeda, atau  
mungkin lari. Karena memang saya hobi 
lari. Tapi kan sangat sulit tercapai selama 
rumah saya masih di Bekasi. Karena  
tempat tujuan saya ya sehari-hari ya di 
tengah kota Jakarta.

Mau banget jadi warga negara yang gak 
banyak ngeluh. Tapi sejujurnya saya sering 
ngedumel kalau kena macet di jalan. Mau 
pulang harus nunggu peak hour beres. 
Sampai rumah udah larut malam.

Kalau saya ditanya tentang mimpi, 
jawabannya adalah: TINGGAL DI PUSAT 

dengan hunian Fitri Tasfiah. Standar hunian 
yang menjadi cita-cita saya adalah…

Tempat Tinggal yang Membuat Anak 
Bahagia
Buat saya kebahagiaan anak nomer satu. 
Jadi tempat hunian wajib yang aman dan 
nyaman untuk anak-anak. Mereka bisa 
bermain di lingkungan tempat tinggal. 
Apalagi anak-anak kan yang akan paling 
lama mendiami rumah saat orangtuanya 
pergi ke luar untuk bekerja.Ruang terbuka 
untuk bermain bersama anak-anak is a 
must!

Saat weekend saya bisa menemani 
mereka bermain di taman. Oleh karena itu, 
playground dan kolam renang adalah hal 
yang menjadi perhitungan utama. Anak-
anak suka sekali berenang dan bermain. 
Kenapa harus ada playground?

Karena kasian jika mereka harus selalu 
di dalam rumah. Anak-anak mebutuhkan 
ruangan terbuka untuk beraktivitas dan 
bermain. Kita saja yang dewasa pasti 
mudah bosan kalau selalu di dalam rumah, 
apalagi anak-anak!

Tempat Tinggal yang Bikin Betah di Rumah
Nyaman bikin sayang. Kalau gak nyaman 
gimana bisa betah? Jadi hunian yang 
nyaman ya yang bikin betah di rumah. 
Sejauh-jauhnya perjalanan, rumah adalah 
tempat kita kembali. Untuk itu interior 
harus sesuai dengan saya yang merupakan 
keluarga muda. Kenyamanan rumah 
menentukan kualitas hidup. Ya, kan?

Punya Rumah Idaman di Pusat Kota 
Bukan Cuma Mimpi
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Saya suka tempat hunian yang long lasting 
dan terlihat elegan dengan lantai marmer. 
Rasanya teduh dan indah. Lantai marmer 
juga lebih awet dan kokoh dibanding 
keramik.

Saat masuk ke rumah conton di Permata 
Hijau Suites, saya mendapati lantai di 
ruangan (bed room, living room, dinning 
room) dari marble. Kecuali kamar mandi. 
Karena lantai di kamar mandi harus yang 
aman dari resiko ‘kelepeset’. Kalau kamar 
mandi diberi marble takutnya nanti licin 
makanya untuk kamar mandi lantainya 
berbahan homogeneous tile.

Karena rumah adalah tempat bersantai, 
jadi jangan sampai kita mati gaya di rumah 
sendiri. Permata Hijau Suites menyediakan 
fasilitas spa dan jacuzzi. Jadi kalau ngerasa 
bosan dan lelah bisa langsung spa dan 
berendam.

Untuk bisa quality time bersama keluarga 
juga ada fasilitas barbeque plaza. Selain 

itu, Permata Hijau Suites juga menyediakan 
club lounge dan private dinning hall. Jadi 
kalau saya lagi mau chilling out kan bisa 
tinggal turun ke bawah, hehe..

Memfasilitasi untuk Tetap Sehat
Saya suka sekali lari, berenang, dan tentu 
saja yoga. Tempat hunian yang sempurna 
adalah yang mendukung saya dan keluarga 
untuk tetap sehat. Kalau menginap di 
hotel saya suka sekali mampir ke tempat 
gym untuk menjajal treadmill. Kalau bisa 
bangun lebih pagi sih saya memilih berlari 
ke jalan. Tetapi kalau sudah agak siang 
kan sudah mulai panas, jadi saya memilih 
berlari di treadmill saja.
Serunya kalau bisa nge-gym setiap saat.
Karena menyadari salah satu kebutuhan 
saya adalah sarana kebugaran, jadi hunian 
yang sempurna itu wajib ada tempat fitness 
dan jogging track. Setelah keringetan 
karna lari langsung berasanya yoga pasti 
menyenangkan. Habis itu lanjut spa. 
Omaigat!

Dari informasi yang saya terima, ternyata di 
Permata Hijau Suites menyediakan sarana-
sarana yang saya impikan itu. Bahkan  di 
Permata Hijau Suites terdapat lapangan 
basket ball 3 on 3. Kebetulan kan anak-
anak hobi banget bermain basket.

Punya Rumah Idaman di Pusat Kota Bukan 
Cuma Mimpi !

http://fitritash.com/blog/permata-hijau-
suites-punya-rumah-idaman-di-pusat-
kota-bukan cuma-mimpi/

Fitri Tasfiah
Blogger kelahiran Juli 1985 ini lebih dikenal 
di dunia maya sebagai “fitriash” .sarjana PR 
Universitas Panjajaran ini adalah seorang 
pencinta yoga dg sertifikasi  Teacher 
Training dari Madhana Mohan  Malaviya & 
Hyderabad. 
Pecinta lari ibu dua anak ini mencintai hari 
harinya sebagai blogger  Lifestyle Ibukota.
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Antara banyak cara dilakukan 
pengembang properti untuk 
membuat proyek mereka memiliki 

daya pikat bagi konsumen, baik dari sisi 
keunggulan lokasi, desain, maupun harga.

Dalam rangka itu pula, PT Palmerindo 
Properti, konsorsium pengembang 
Pulauintan Development, Terry Palmer, 
dan Ateja Group, menerapkan konsep 
yang cukup unik untuk proyek mereka, 
Apartemen Permata Hijau Suites (PHS) di 
kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Mereka menawarkan keindahan 
pemandangan kota bak Kota Manhattan, 
New York, dari lokasi. Bahkan, impressive 
panoramic city view itu dapat dinikmati 
dari dalam unit dengan bentang sudut 
180 hingga 270 derajat. “Pada akhir 2017, 
Permata Hijau Suites meluncurkan unit 
spesial The Ivory-One dengan keunggulan 

triple best view, yaitu city view 270 derajat, 
menghadap aquatic gym pool dan hamparan 
lanskap fasilitas” terang GM Marketing 
Permata Hijau Suites, Ivonne Suwandi, di 
Jakarta, Sabtu (28/10).

Ia belum menyebut harga unit dengan 
pemandangan istimewa tersebut. Namun, 
yang pasti, harga per unit di Permata Hijau 
Suites dipasarkan antara Rp1 Miliar hingga 
Rp2,5 Miliar, belum termasuk PPN.

Komisaris Utama PT Palmerindo Properti 
Hadi Kusuma menambahkan, pihaknya 
memiliki komitmen mewujudkan Permata 
Hijau Suites sebagai hunian high rise 
modern dan berkualitas di lahan sekitar 
9.000 m2.

Mereka pun baru saja menunjuk PT 
Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi 
sebagai kontraktor utama pembangunan 

apartemen tersebut. Targetnya melakukan 
serah terima unit Permata Hijau Suites 
kepada konsumen secara bertahap mulai 
kuartal IV 2019.

“Kami yakin Pulauintan Bajaperkasa 
dapat memenuhi target serah terima 
itu dengan kualitas prima,” ucap Hadi 
saat penandatanganan nota penunjukan 
kontraktor.”

Saat ini, progres pembangunan fondasi 
telah rampung. Ke depannya, Pulauintan 
Bajaperkasa bertanggung jawab atas 
semua proses konstruksi dengan kualitas 
terjaga hingga kedua menara, yaitu Ebony 
(320 unit) dan Ivory (329 unit) setinggi 36 
lantai. (Pun/S-2)

h t t p : / / m e d i a i n d o n e s i a . c o m / n e w s /
read/129791/melihat-kota-manhattan-
dari-permata-hijau/2017-10-31

Melihat Kota Manhattan
Dari Permata Hijau Suites
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• HOT PRICE WITH DOUBLED PROFITS, SOLID CAPITAL GAIN AND YIELD.

• PRIME LOCATION AT THE HEART OF SOUTH JAKARTA.

• EASY ACCESS TO LIFESTYLE CENTERS.

• PUBLIC FACILITIES, SCHOOLS & UNIVERSITIES. 

• IMPRESSIVE REAL PANORAMIC CITY VIEW.

• PRIVATE BALCONY FOR EVERY UNIT.

• COMPACT SIZE WITH PREMIUM QUALITY.

• LUXURIOUS FACILITIES.

• TRUSTED DEVELOPER : PULAUINTAN DEVELOPMENT,

• TERRY PALMER GROUP & ATEJA GROUP.

9REASONS TO CHOOSE PERMATA HIJAU SUITES



What is the meaning of owning 
a property for you?  Well…
owning a property for us means 

having a great investment for the future, 
it also represents the feeling of security 
and having a symbol of success in your life 
especially when you have a family.
Why did you choose Permata Hijau Suites 
as your property investment when there 
are many new projects around Jakarta? 
What are the main factors that made 
you both finally land your choice to our 
complex? The main we reason we choose 
Permata Hijau Suites is the prime location, 
where the access to the nearest lifestyle 

center is so simple and for this location, the 
price is really competitive.  The excellent 
design of the building and how you arrange 
the apartment units are also the reasons 
we choose Permata Hijau Suites as our 
property investment.  We also consider the 
view of the city, the beautiful Jakarta skyline, 
that’s also the reason why we choose the 
high level area.  Last but not least, the 
payment scheme is also great, Permata 
Hijau Suites gives us 3 years installment.  
Also we have asked some friends working 
in the real estate in Jakarta, they told us 
that Permata Hijau Suites was an excellent 
choice.

Regarding the facilities and amenities 
at our place, what is your favorite?  Our 
favorite are the swimming pool area, the 
quality of the material especially the marble, 
and inside the apartment, the green areas 
(trees, plants) surrounds the complex.

By the time your unit is ready, what will 
you do with it? Maybe you could share a 
story about your dream for this beautiful 
new apartment. When it is ready, we will 
complete it with furniture and decoration, 
then the best part is plan a holiday in 
Indonesia including a stop in Jakarta where 
we will stay in our new apartment.

Would you refer Permata Hijau Suites 
to your family and friends if they want 
to invest in property in Jakarta?  Yes 
definitely! We surely going to share it to our 
friends and family.  Even though the price 
has (rightfully) increased since we bought.

Last but not least, how would you describe 
Permata Hijau Suites in few simple words? 
In few simple words, for us Permata Hijau 
Suites is elegant, it is modern, outstanding, 

nice, cozy, practical, and valuable.

Love Letter From France
Back in 2016, in one Sunday afternoon, Mr. Ilann Amram and Mrs. Sandyani Sulistyaningtyas a great couple from France, were in Per-
mata Hijau Suites Marketing Gallery.  They were looking for a perfect property to buy for themselves as their home in Indonesia.  One 
year has passed and they become one of our beloved customer from abroad.  Here’s a bit of story from them about why they choose 
Permata Hijau Suites as their investment.

a


