
 
 
 
SIARAN PERS  

Untuk disiarkan segera 

 

FARPOINT dan Andra Matin 

Menghadirkan Perumahan Inovatif dengan Harga Kompetitif 

 

 FARPOINT memperkenalkan proyek kolaborasi bersama Isandra Matin Ahmad (Andra Matin), 

perumahan Samanea Hill yang dilengkapi dengan 5 fitur inovatif yang mendukung hunian 

berkelanjutan. 

 Samanea Hill memiliki variasi akses yang mudah dengan commuter line dan Tol Jakarta-Serpong, 

Jakarta-Tangerang. 

 Grand Launching Samanea Hill tahap pertama Cluster ACACIA sukses terjual habis. 

 

Tangerang, 17 Oktober 2018 – Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa bagi kaum milenial, harga hunian 

tapak di Jakarta dan sekitarnya semakin tidak terjangkau. Bahkan banyak perumahan menengah di sekitar 

Jakarta yang hanya berfokus pada pengolahan lahan yang maksimal, sehingga melupakan pentingnya 

ruang terbuka publik. 

 

Pengembang real estate Indonesia FARPOINT dan Andra Matin berkolaborasi untuk mengembangkan 

Samanea Hill, sebuah hunian designer’s home yang mengutamakan konsep eco residence. Andra Matin 

dipercaya merancang master plan, area perumahan, komersial dan fasilitas sosial Samanea Hill dengan 

mengedepankan desain yang baik dan fitur-fitur inovatif di dalam setiap unitnya.  

 

Haryanto Tiono, President Director proyek Samanea Hill menjelaskan, “Kami berharap Samanea Hill 

dapat menjawab kebutuhan hunian yang nyaman, indah, dan sehat bagi kaum milenial. Mengingat semakin 

terbatasnya lahan dan tingginya harga di kawasan perkotaan.” Haryanto menambahkan, bahwa 

FARPOINT optimis Samanea Hill akan menjadi hunian yang ideal bagi pasangan muda, kaum milenial, 

dan pembeli rumah pertama yang mengandalkan commuter line dalam beraktivitas.  

 

Berlokasi di Kecamatan Parung Panjang, Samanea Hill diapit oleh area kota penyangga Jakarta yang kian 

berkembang; seperti kawasan Serpong, BSD, dan Gading Serpong. Akses commuter line dari Stasiun 

Parung Panjang memudahkan aktivitas dari dan menuju pusat Jakarta, yang bisa ditempuh dalam waktu 

60 menit ke Stasiun Sudirman. Ditambah dengan akses Tol Jakarta-Serpong dan Tol Jakarta-Tangerang.  

 



 
 
 
Berdiri di atas lahan seluas 25 hektar dengan 45.000 meter persegi area penghijauan, Samanea Hill 

menyediakan fasilitas lengkap untuk mendukung terciptanya lingkungan hidup yang guyub dan asri. Setiap 

Cluster menyediakan area bermain anak dan taman. Lintasan jogging dan danau alami akan menjadi 

sarana olahraga dan rekreasi. Serta Clubhouse, yang lengkap dengan fasilitas kolam renang, pusat 

kebugaran, café dan restoran.  

 

Kesehatan lingkungan dan ekonomi menjadi faktor penting dalam mendesain setiap unitnya. Andra Matin, 

Principal andramatin mengungkapkan, “Saya terinspirasi untuk mendesain hunian yang menjaga privasi 

dan memberikan ketenangan kepada penghuninya. Namun di balik itu, penghuni akan merasakan detail 

desain yang indah sekaligus fungsional bagi mereka.” Andra Matin percaya, desain rumah yang baik tidak 

hanya indah, namun harus sehat dengan sirkulasi udara yang benar dan hemat energi. 

 

Setiap unit Samanea Hill dirancang dengan 5 fitur inovatif: innercourt (taman di dalam rumah), sirkulasi 

udara yang optimal, cahaya alami untuk hunian yang lebih sehat, hemat listrik, dan ruang tumbuh yang 

dapat dimanfaatkan menjadi ruang tambahan sesuai kebutuhan. “Harapan saya, Samanea Hill akan 

menjadi proyek hunian yang akan menjadi contoh untuk pengembangan perumahan affordable di masa 

depan, yaitu rumah terjangkau dengan desain yang baik dan berkualitas. Saya dan FARPOINT percaya, 

bahwa desain yang baik adalah milik semua orang.” jelas Andra Matin. 

 

Grand Launching Samanea Hill tahap pertama telah sukses digelar pada akhir September lalu, dengan 2 

(dua) tipe unit Deluxe dan Suite di Cluster ACACIA yang ditawarkan mulai dari Rp 400 jutaan terjual habis. 

Rumah contoh Samanea Hill dapat Anda lihat langsung dengan mengunjungi Marketing Gallery & Show 

Unit yang berlokasi di Ruko De Mansion. Blok A no. 20-21, Jl. Jalur Sutra, Alam Sutra. 

 

 

 

-Selesai- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tentang Samanea Hill 
Samanea Hill adalah perumahan designer’s home dengan konsep eco residence yang dikembangkan oleh FARPOINT 

yang berlokasi di Kecamatan Parung Panjang. Berkolaborasi dengan Andra Matin, salah satu arsitek terbaik Indonesia 
ini merancang master plan, area perumahan, komersial dan fasilitas sosial Samanea Hill dengan mengedepankan 
desain yang baik dan fitur-fitur inovatif di dalam setiap unitnya.  
 
Akses commuter line dari Stasiun Parung Panjang memudahkan aktivitas penghuni dari dan menuju pusat Jakarta, 

yang dapat ditempuh dalam waktu 60 menit ke Stasiun Sudirman. Ditambah dengan akses Tol Jakarta-Serpong dan 
Tol Jakarta-Tangerang. Selain itu, gaya hidup yang berkelanjutan juga diberikan oleh Samanea Hill kepada 
penghuninya, sehingga memberikan kenyamanan untuk setiap unit hunian. 
 
Untuk mengenal Samanea Hill lebih lanjut, silakan kunjungi www.samaneahill.co.id  
 
 
Tentang FARPOINT 

FARPOINT adalah developer real estate Indonesia yang menghadirkan dan mengelola properti  dengan standar dan 
desain berkualitas tinggi. FARPOINT merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Gunung Sewu 
Group, sebuah grup bisnis yang telah mapan dan dihormati di Indonesia. Dengan visi “menjadi perusahaan real estate 
yang terpercaya terpercaya dengan karyawan yang sepenuh hati menghasilkan produk yang inovatif dan pengalaman 
yang berkualitas”, FARPOINT selalu memberikan sesuatu yang bernilai bagi para stakeholders-nya. FARPOINT juga 
didukung oleh lebih dari 30 tahun pengalaman Gunung Sewu Group dalam pengembangan properti residensial, 
komersial, hospitality dan ritel, maupun dalam manajemen aset. 
  
Proyek – proyek FARPOINT telah menerima penghargaan tingkat internasional berikut ini : 
  

 MIPIM (Le marché international des professionnels de l'immobilier) Award Asia Pacific 2013 sebagai The Best 
Futura Project untuk Sequis Tower, sebuah gedung perkantoran dengan International Grade A. 

 2014-2015 Asia Pacific Property Awards dalam kategori Residential High-rise Architecture category 
untuk VERDE Two. 

 MIPIM (Le marché international des professionnels de l'immobilier) Award Asia Pacific 2014 sebagai The Best 
Futura Project untuk The Hundred, sebuah area pengembangan kawasan terpadu di Mega Kuningan. 

 Greenship Gold Level oleh Green Building Council Indonesia untuk Sequis Center di 2015. 

 Indonesia Property Awards 2015 sebagai Best Office Architectural Design untuk Sequis Tower 

 South East Asia Property Awards 2015 sebagai Best Office Architectural Design untuk Sequis Tower. 

 Properti Indonesia Award 2016 sebagai The Well Designed Office Project in Jakarta untuk Sequis Tower. 

 REI Property Awards 2016 Gold Winner, Residential (High Rise) Category untuk VERDE. 

 Greenship Gold Level oleh Green Building Council Indonesia untuk Menteng Regency di 2016. 
  

Kenali FARPOINT lebih jauh dengan mengunjungi website kami di www.farpoint.co.id. 
  
Untuk informasi media, silakan hubungi: 
 
Hellen Triutomo, Senior Marketing Manager FARPOINT  

hellen.triutomo@farpoint.co.id  
 
Dian Nuryana, Junior Marketing Communication Manager  

dian.nuryana@farpoint.co.id  
 
KVB - Communications & Venture Consulting Company untuk FARPOINT: 

 
Charlene Britten, Associate Consultant 

charlene.britten@kennedyvoice-berliner.com  
+62 812 2000 6740 

Muhammad Haekal Umri, Junior Consultant 

haekal.umri@kennedyvoice-berliner.com  
+62 812 8328 2387 
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