Press Release

Kota Deltamas melalui Forus CSR GIIC Gelar Program
“Bantuan Hewan Qurban untuk Masyarakat”




“Bantuan Hewan Qurban untuk Masyarakat” merupakan salah satu bentuk program Corporate Social
Responsibility Perusahaan.
Program CSR ini diberikan pada masyarakat yang berada disekitar kawasan kota Deltamas yakni Desa
Pasirranji, Sukamahi dan Nagasari.
Kota Deltamas beserta para tenant GIIC melalui program forum CSR GIIC ini berupaya mempererat
hubungan dengan masyarakat disekitar wilayah.

Jakarta 9 September 2016, Kota Deltamas, kota mandiri yang dikembangkan oleh Sinar Mas Land, pengembang
property terbesar dan terpercaya di Indonesia, bersama dengan Sojitz, mitra strategis dari Jepang, menggelar program
“Bantuan Hewan Qurban untuk Masyarakat.” Event ini digelar pada tanggal 9 September 2016 sebagai bentuk program
Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan melalui Forum CSR GIIC (Greenland International Industrial Center),
dengan memberikan bantuan berupa kambing sebanyak 34 dan sapi sebanyak 7. Para Tenant yang turut berpartisipasi
dalam acara ini yakni Wuling Motors, Takata Indonesia, PT Yahata Faster Indonesia, Somic Indonesia, KITIC, Matsuo,
Shankin, Shiroki, YKK, Yakata, Unicraft, Neturen, Kyowa, Y-Tec Autopart Indonesia, CF Sugiyama dan sebagainya.
Program CSR ini diberikan pada masyarakat di sekitar kawasan kota Deltamas yakni Desa Sukamahi, Pasir Ranji, dan
Nagasari karena memiliki lokasi berdekatan dengan kawasan Kota Deltamas terutama di area kawasan industri
Greenland International Industrial Center (GIIC). Sinar Mas Land, khususnya Kota Deltamas berupaya mengajak para
tenant di kawasan industri GIIC menjalani momen spesial hari Idul Adha 1437 H dengan memberikan kepedulian khusus
terhadap masyarakat disekitar area yang membutuhkan. Program CSR ini diharapkan dapat mempererat hubungan
antara para tenant GIIC dengan manajement Kota Deltamas khususnya dengan masyarakat sekitar.
Proyek Industrial Berkonsep Hijau
Kota Deltamas Cikarang memiliki produk industrial berkonsep hijau yakni GIIC-Greenland International Industrial
Center, merujuk pada komitmen kuat Sinar Mas Land terhadap pelestarian alam dalam kawasan. Dengan
pengembangan area berkonsep ramah lingkungan tersebut GIIC menjadi sangat diminati oleh investor, terutama yang
berasal dari Jepang. Terbukti, sebagian besar investor di GIIC adalah perusahaan otomotif asal Jepang. Produsen
otomotif raksasa Suzuki telah menempati lahan seluas 130 hektar ini. Investor lain yang menempati kawasan industri
hijau tersebut antara lain Maxxis, Mitsubishi, SGMW, Astra Otoparts, Takata dan Shiroki.
PT Pura Delta Lestari Tbk dalam mengembangkan Kota Deltamas berkomitmen untuk menghadirkan fasilitas dan sarana
terbaik seperti area Central Business District (CBD), Mix Used commercial, dan lain-lain untuk menunjang aktivitas
keseharian para penghuninya. Pengembangan Kota Deltamas selalu sejalan dengan visi Green dan komitmen kuat Sinar
Mas Land untuk melestarikan lingkungan. Oleh karena itu kami mengembangkan produk industrial berkonsep hijau yang
ramah lingkungan dan mampu menjaga Kelestarian Alam dan tidak memiliki dampak buruk bagi masyarakat. Selain
sejumlah fasilitas itu, Kota Deltamas juga memiliki keunggulan lain diantaranya dengan keberadaan Pusat Pemerintah
Kabupaten Bekasi beserta Muspida Tingkat Dua, sehingga memudahkan para pelaku industri, perdagangan, dan
administrasi penduduk untuk mengurus perizinan (pelayanan satu atap).
Tentang Kota Deltamas
Kota Deltamas, merupakan kawasan terpadu modern antara hunian, komersial dan kawasan industri bertaraf internasional yang dilengkapi dengan
fasilitas dan infrastruktur berkelas dunia. Dengan lahan lebih dari 3.000 Ha di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Kota Deltamas memiliki lokasi yang
sangat strategis di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek dengan akses tol langsung dari jalan tol di KM 37. Kota Deltamas sebagai kota mandiri yang
dikembangkan oleh Sinar Mas Land, pengembang properti terbesar dan terpercaya di Indonesia melalui PT Puradelta Lestari Tbk, yang bekerja sama
dengan Sojitz, sebuah perusahaan ternama di Jepang.

