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Deskripsi Rumah Cileungsi 

Cileungsi sedang menjadi primadona! Betapa tidak. Sekarang ini perumahan sedang tumbuh subur 

disana, dan diperkirakan daerah tersebut akan menjadi kawasan penyangga baru yang disediakan 

untuk orang-orang yang ingin jauh dari kebisingan kota Jakarta. D’Sieranz Townhouse merupakan 

kompleks perumahan yang kami bangun demi memenuhi permintaan pasar akan rumah huni yang 

tenang, aman, bebas banjir dan jauh dari kebisingan kota. 

Kami menawarkan rumah tipe 36 dengan luasan tanah berbeda. Satu unit ruko tipe 36 juga kami 

sediakan di D’Sieranz Townhouse. Perumahan kami terletak di Kampung Gandoang, Cileungsi, yang 

sangat dekat aksesnya dengan tol Cibubur. Hanya 15 menit yang dibutuhkan untuk mencapai tol 

Cibubur, untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke pusat kota Jakarta. Lingkungan yang nyaman 

serta asri menjadi keunggulan utama yang kami tawarkan. Banjir? Lingkungan D’Sieranz Towhouse 

yang kami tawarkan adalah lingkungan bebas banjir.   

Mengapa memilih D’Sieranz Townhouse? Sebab kami menyediakan berbagai macam fasilitas yang 

memudahkan akses Anda menuju kota Jakarta: 

A. Lokasi perumahan kami dekat dengan Terminal Bus Cileungsi yang menyediakan angkutan umum 

24 jam terintegrasi dengan busway  

B. Lokasi perumahan kami dekat dengan lokasi wisata antara lain : Taman Buah Mekarsari dan Water 

Kingdom Family Aquatic Adventure Park  

C. Dekat dengan pusat perbelanjaan antara lain : Ramayana Cileungsi, Giant Supermarket, Plaza 

Cibubur dan Pasar Tradisional Gandoang  

D. Dekat dengan pusat kesehatan antara lain : RS. Hermina, RS. Mary, RS. Melia  

E. Dekat dengan Stasiun LRT Cawang - Cibubur yang sedang dibangun ( selesai pada tahun 2018 )  

F. Akses terdekat di 6 Pintu Tol antara lain : Tol Jagirawi - Cibubur, Tol Tambun, Tol MM 2100 - 

Cileungsi, Tol Cikarang Barat, Tol Cimanggis - Cileungsi - Cibitung ( Dalam Pembangunan ), serat Tol 

Jor 2 yang masih dalam tahap rencana pembangunan.   

G. Lokasi perumahan kami dekat dengan Perumahan Grand Nusa Indah, Metland Transyogi Cibubur, 

Harvest Cibubur, Grand Mekarsari, dan Mukti Jaya Hijau. 

Kami akan segera membangun 55 unit rumah di D’Sieranz, meliputi 29 unit rumah tipe 36/72, 10 unit 

tipe 45/84, 16 unit 36/84, serta satu unit ruko tipe 36/36. Masing-masing unit dibangun dengan 

material berkualitas, sehingga dijamin tahan lama.  Untuk pondasinya kami menggunakan batu kali. 

Dindingnya menggunakan bata merah, sedangkan lantainya menggunakan keramik. Gypsum Board 

dan Rangka Hollow kami gunakan sebagai plafond, serta rangka baja ringan serta genteng beton 

sebagai material untuk membangun atap. 

Rumah yang kami tawarkan cocok untuk keluarga kecil yang mendambakan kenyamanan serta 

ketenangan lingkungan yang asri. Dengan tata letak ruang yang nyaman dan sirkulasi udara yang 

baik, serta lokasi yang jauh dari kebisingan kota, kami percaya bahwa property yang kami tawarkan 

dapat dijadikan sebagai sarana investasi yang layak untuk masa depan. 



Rumah Cibubur 1.69M 

Sudah sejak lama Cibubur menjadi sebuah lokasi strategis di pinggiran Jakarta, yang kerap kali 

diincar oleh orang-orang yang mencari alternatif hunian di pinggiran Jakarta. Ya, mereka yang 

beralih mencari rumah di pinggiran Jakarta biasanya mendambakan lingkungan yang jauh dari polusi 

suara kota, ketika hunian di tengah kota Jakarta sudah dirasa terlalu dekat dengan kebisingan.  

Kami menawarkan sebuah rumah yang terletak di Perumahan Kota Wisata Cibubur, Jakarta Timur. 

Rumah yang kami tawarkan tetap mengedepankan konsep minimalis dan modern, yang dibangun di 

kawasan penyangga Jakarta. Sistem keamanan terpadu selama 24 jam menjamin keamanan hunian. 

Guna menyokong permintaan penghuni akan kebutuhan harian, kami menyediakan rumah yang 

dekat dengan area komersil. Di sana Anda akan dengan mudah menemukan fresh market, concordia 

shop house, europe shop house, dan ruko niaga yang penuh dengan deret toko yang siap untuk 

memenuhi kebutuhan Anda.  

Lokasi rumah yang kami tawarkan juga dekat dengan pusat bisnis, dengan deretan bank serta 

perkantoran. Apa yang kami tawarkan adalah sisi strategis sebuah lokasi rumah, yang bakal 

mempermudah Anda untuk mengakses lokasi bisnis guna bertemu dengan rekanan di wilayah yang 

mudah dijangkau serta dekat dengan rumah. Fasilitas pendidikan juga dekat dengan lokasi rumah 

yang kami tawarkan. Di sana ada BPK Penabur, BHK Private School, serta Fajar Hidayah School. 

Berbagai macam moda transportasi tersedia di kawasan Kota Wisata Cibubur. Anda bisa memakai 

feeder busway yang bakal mengantarkan Anda ke pusat kota Jakarta. Lokasinya rumah yang kami 

tawarkan dekat dengan jalan tol Cibubur, yang menyediakan akses mudah ke tengah kota Jakarta.  

Kami menyediakan rumah dengan spesifikasi penuh kemewahan. Fondasi rumah dibuat dari beton 

bertulang, dengan dinding rumah terbuat dari bata merah super. Selain itu kami menggunakan kusen 

alumunium white serta kayu samper samarinda oven untuk untuk kusen rumahnya. Genteng beton 

dan atap baja ringan kami gunakan sebagai material atap, sementara gypsum board plus rangka 

hollow kami gunakan untuk bagian plafond-nya.  Lantainya menggunakan granit yang menambah 

kesan mewah kepada penghuninya. Bahan-bahan yang kami gunakan sudah dipastikan berkualitas 

tinggi dan pastinya tahan lama. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan bangunan rumah yang 

nantinya bakal tahan puluhan tahun. Ini tentunya menjadi pilihan terbaik bila Anda ingin 

mewariskan rumah kepada anak-cucu. Dengan luas tanah 180m2 serta luas bangunan 110m2, Anda 

masih bisa mengembangkan rumah di Cibubur sesuai dengan kebutuhan dan mengkreasikannya 

sesuai hati.. Dengan demikian, yang kami tawarkan adalah fleksibilitas hunian. Lebih jauh lagi, 

eksklusifitas rumah yang kami tawarkan siap untuk menjadi milik Anda. 

Rumah yang kami tawarkan cocok untuk keluarga kecil yang mendambakan kenyamanan, 

kemewahan, serta ketenangan lingkungan yang asri. Di dalamnya terdapat satu kamar tidur utama, 

dua kamar tidur anak, serta satu ruang khusus untuk asisten rumah tangga. Dengan hunian yang 

dirancang khusus dengan konsep modern minimalis, serta mengedepankan tata letak ruang yang 

nyaman dan sirkulasi udara yang baik, kami percaya bahwa property yang kami tawarkan dapat 

dijadikan sebagai sarana investasi yang layak untuk masa depan.            

5 Hal Yang Harus Diperhatikan Sebelum Membeli Rumah 

Siapa yang tidak ingin punya rumah sendiri? Tentu tidak ada. Setiap orang punya bayangan tentang 

rumah impian, dan banyak pengembang yang berlomba-lomba  menawarkan jalan bagi kepemilikan 

rumah impian.  

Akan tetapi tidak semua rumah memenuhi kriteria rumah impian, dan karenanya ada 5 hal yang 

harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk membeli rumah. 

1) Lokasi rumah 



Lokasi seringkali menjadi bahan pertimbangan sebelum membeli sebuah rumah. Rumah yang terlalu 

jauh dari pusat bisnis maupun perkantoran bukanlah sebuah pilihan bagus, walaupun biasanya 

merupakan pilihan baik karena dibangun di lokasi yang jauh dari kebisingan kota. Bila Anda adalah 

seorang profesional yang membutuhkan akses cepat ke lokasi perkantoran dan menginginkan rumah 

yang dekat dengan pusat perbelanjaan, pilihlah rumah yang memang dijual di lokasi strategis. Namun 

bila ketenangan serta kenyamanan yang jauh dari keramaian menjadi kriteria utama, dan Anda tidak 

bermasalah dengan jarak antara kantor dengan rumah yang cukup jauh, maka pilihlah lokasi rumah 

yang berada jauh dari pusat kota.  

2) Pilihlah tipe rumah yang sesuai budget 

Budget selalu menjadi bahan pertimbangan bagi kebanyakan orang yang mencari rumah untuk dibeli. 

Rasanya tidak menjadi masalah bagi Anda yang memiliki budget besar, bila memang rumah yang 

ditawarkan berada di kisaran harga 500 juta rupiah sampai lebih dari 1 miliar rupiah. Namun harga 

sebesar itu akan menjadi masalah bagi mereka yang memiliki budget terbatas. Karena itu pilihlah 

rumah yang sesuai dengan budget Anda. Bila memutusan untuk mengambil cicilan rumah, hitung 

ulang seluruh pendapatan bulanan Anda, supaya cicilan yang mesti dibayarkan setiap bulannya tidak 

mengganggu anggaran keuangan rumah tangga.  

3) Perhatikan baik-baik spesifikasi rumah 

Rumah yang berkualitas, alias rumah mewah, biasanya dibangun dengan spesifikasi tertentu dimana 

material yang dibangun merupakan kumpulan material berkualitas. Rumah mewah biasanya 

menggunakan fondasi beton bertulang, rangka atap baja dan genteng beton, lantai granit, serta bahan 

kayu terbaik untuk kusen rumahnya. Sementara itu rumah biasa kerap menggunakan rangka atap 

baja dan genteng beton, fondasi beton kali, lantai keramik, serta bahan kayu yang kualitasnya lebih 

rendah dibandingkan yang digunakan untuk membangun rumah mewah. Semakin mewah sebuah 

rumah, maka semakin baik spesifikasinya, dan pada gilirannya ini akan terkait dengan budget yang 

dimiliki. Rumah yang bukan rumah mewah biasanya menggunakan spesifikasi standar seperti sudah 

disebut di atas. Karenanya Anda perlu memperhatikan betul kualitas material dan bangunan yang 

ditawarkan.  

4) Luas Tanah dan Bangunan 

Zaman sekarang orang sudah bisa memiliki rumah dengan luas tanah 72m2 dan luas bangunan 36m2, 

dengan jumlah kamar tidur sebanyak 2 kamar serta 1 kamar mandi. Ini merupakan spek minimum 

yang nyatanya sudah lebih dari cukup. Sesuaikan kebutuhan Anda akan rumah dengan luasan ruang 

maupun luas tanah yang tercakup pada sebuah rumah.  

5) Kelengkapan administratif 

Perhatikan tawaran pembelian. Apakah rumah yang ditawarkan memiliki sertifikat Hak Milik atau 

Hak Guna. Perhatikan juga apakah pengembang sudah memiliki Izin Membangun Bangunan yang 

tercatat jelas. Ini untuk berjaga-jaga supaya tiada hal salah terkait administrasi.  

D’Sieranz menyediakan berbagai macam tipe rumah yang bisa disesuaikan dengan keinginan Anda. 

Apakah Anda sedang mencari rumah modern dan minimalis, kami sanggup menyediakan property 

yang sesuai dengan rencana investasi Anda. Rumah yang kami jual tersebar di beberapa lokasi seperti 

Cibubur, Cileungsi, serta di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kami terus bekerja untuk menyediakan 

rumah impian Anda!         

Deskripsi Rumah 5.9M Kebayoran Baru 

Modern dan minimalis adalah dua nilai utama yang kerap dicari oleh orang-orang yang 

mendambakan rumah dengan ruang yang luas, banyak, serta mampu mengakomodir segala macam 

kebutuhan penghuninya. Kami percaya bahwa ruang yang luas akan membantu seseorang untuk 



mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Artinya dia bisa membayangkan apa yang dia mau dari 

sebuah ruang dan kemudian mengisinya dengan berbagai macam benda yang sesuai dengan 

kebutuhan serta keinginannya. Ruang yang luas membantu seseorang untuk mewudukan ide-idenya 

tentang sebuah rumah yang modern dan minimalis.  

Kami menawarkan sebuah hunian yang mengambil letak di lokasi yang sangat strategis, yang berdiri 

di lingkungan asri, nyaman, tenang dan penuh dengan udara bersih perkotaan. Apa yang kami 

tawarkan adalah sebuah hunian prestise dimana Anda bisa memimpikan sebuah rumah yang 

menyediakan beberapa ruang untuk dieksplorasi sesuka hati. Empat kamar tidur yang kami sediakan 

bakal menyediakan banyak pilihan untuk Anda yang senang menata ruang sesuai dengan kebutuhan. 

Anda bisa membuat satu kamar tidur utama dari keempat pilihan ruang yang ada, kemudian 

menyulap satu ruang lagi untuk kamar tidur anak. Dengan pilihan ruang yang banyak, Anda juga bisa 

membagi dua ruang tersisa sesuai kebutuhan. Apakah Anda seorang arsitek, peneliti, pekerja 

kantoran yang sering membawa pekerjaannya ke rumah, semua ruang yang tersedia juga siap untuk 

disulap menjadi workspace yang nyaman.  Rumah yang kami jual juga menyediakan satu kamar 

untuk pembantu, sehingga Anda tidak perlu membangun ruangan khusus lagi. Dengan luas bangunan 

245m2 dan luas tanah 214m2, eksklusifitas rumah menjadi milik Anda.  

Lokasi yang strategis membantu Anda untuk mencapai tempat tertentu dengan cepat. Rumah yang 

kami tawarkan dekat dengan beberapa lokasi perbelanjaan dan bisnis. Hanya dibutuhan waktu 15 

menit untuk mencapai Kemang Village, Gandaria City, Blok M, dan Citos. Hanya dibutuhkan waktu 5 

menit untuk mencapai pusat perbelanjaan modern seperti ITC Fatmawati dan Pondok Indah Mall. 

Lokasi rumah yang strategis juga berarti kemudahan bagi Anda untuk mencapai lokasi-lokasi yang 

mungkin krusial untuk dijadikan meeting point, demi kelancaran bisnis Anda. 

Kami menyediakan rumah dengan spesifikasi penuh kemewahan. Fondasi rumah dibuat dari beton 

bertulang, dengan dinding rumah terbuat dari bata merah super. Selain itu kami menggunakan kusen 

alumunium white serta kayu samper samarinda oven untuk untuk kusen rumahnya. Genteng beton 

dan atap baja ringan kami gunakan sebagai material atap, sementara gypsum board plus rangka 

hollow kami gunakan untuk bagian plafond-nya.  Bahan-bahan yang kami gunakan sudah dipastikan 

berkualitas tinggi dan pastinya tahan lama. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan bangunan 

rumah yang nantinya bakal tahan puluhan tahun. Ini tentunya menjadi pilihan terbaik bila Anda 

ingin mewariskan rumah kepada anak-cucu.             

Dengan hunian yang dirancang khusus dengan konsep modern minimalis, serta mengedepankan tata 

letak ruang yang nyaman dan sirkulasi udara yang baik, kami percaya bahwa property yang kami 

tawarkan dapat dijadikan sebagai sarana investasi yang layak untuk masa depan. 

 

  

 

  

 

 


