
                                                                                                                                                                                             
 

 
 

 
 
Berita Pers 
 

Grand Kamala Lagoon Luncurkan  
Tower Premium Kamala Kandara  

 
 
Jakarta, 16 Desember2016 – Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhkan akan hunian 
di wilayah timur Jakarta, PT. PP Properti Tbk meluncurkan tower premium, KAMALA 
KANDARA pada hari ini (16/12), yang berada di Grand Kamala Lagoon. Grand Kamala Lagoon  
merupakan kawasan terpadu yang terletak di kawasan CBD timur Jakarta (Kalimalang) dan 
dibangun di atas lahan seluas 29 Ha.  
 
Kamala Kandara diambil dari bahasa Sankrit. Kata KAMALA dalam Bahasa Sanskrit yang 
artinya Bunga Lotus, sementara KANDARA yang berarti kedamaian di sebuah tempat yang 
tinggi. Terdiri dari 4 menara yang saling terhubung yang terinspirasi oleh lembah yang hijau 
dan asri. Desain arsitektur tower ini mengutamakan keindahan bentuk serta keasrian pocket 
garden berbentuk lembah yang unik, dan pastinya akan memanjakan para penghuninya.  
 
“Didesain oleh Konsultan Arsitek Ong & Ong Singapore, KAMALA KANDARA dirancang dengan 
desain yang mengutamakan model of holistic, yang mengintegrasikan seluruh aspek 
kehidupan manusia yang terdiri dari jasmani, rohani serta emosi dan jiwa, sehingga para 
penghuninya akan mendapatkan kesehatan lahir dan batin yang seimbang dan optimal.” ujar 
Putu Adi Priyatna selaku Project Development Director, Grand Kamala Lagoon 
 
Putu menambahkan, “Keyakinan kami, penghuni akan sangat dimanjakan dengan fasilitas 
lengkap serta suasana tower yang berbentuk unik berupa lembah hijau. KAMALA KANDARA 
ini akan menjadi permata bagi pengembangan kawasan terpadu bergengsi ini.” 
 
Tower Kamala Kandara merupakan Tower ke 5 yang akan dibangun di kawasan Grand Kamala 
Lagoon. Saat ini dipasarkan fase 1 dengan total unit sebanyak 277 unit. Secara keseluruhan 
tower ini akan menyiapkan tiga tipe unit tipikal yaitu: 1, 2 , 3 bedroom (BR) dan juga beberapa 
unit townhouse. Tipe Grand 1 BR berukuran seluas 47,49 m2 , tipe Suite 2 BR seluas 94,97 m2 

dan 3 BR dengan private lift  seluas 169,52m2, adapun townhouse-nya berukuran 264,02m2.  
 
KAMALA KANDARA juga dilengkapi dengan Skybridge Garden yang memungkinkan 
penghuninya untuk jogging mengitari seluruh tower di ketinggian, sambal menikmati taman-
taman yang asri. Untuk melengkapi kenyamanan di dalam kawasan Grand Kamala Lagoon, 
pengembang sudah mendirikan beberapa fasilitas untuk menunjang penghuni seperti 
clubhouse, café, child care, kids playground, kolam renang, jacuzi, , indoor & outdoor gym & 
yoga, party deck, spa & salon, mini karaoke room, community garden, lapangan basket, mini 
golf court dan mini wall climbing. Dan di tahun depan juga akan diresmikan Lagoon Avenue, 
Modern & Lifestyle Mall yang akan menjadi tempat hang-out baru.  
 
 



                                                                                                                                                                                             
 

 
 

“Kamala Kandara merupakan premium tower persembahan dari Grand Kamala Lagoon, yang 
dikembangkan di lokasi sangat strategis dan memiliki prestise dan kualitas yang tinggi 
sehingga kami optimis produk kami ini akan dapat terserap secara optimal oleh  masyarakat.“ 
tutup Putu.  
 
 
Tentang Grand Kamala Lagoon  
 
Dibangun diatas lahan seluas 29 Ha, Grand Kamala Lagoon merupakan CBD prestisius dan 
modern yang menghadirkan integrated landed residential, apartment & commercial yang 
ditunjang dengan berbagai fasilitas menjadikan kawasan ini sebagai icon baru di timur Jakarta 
dengan konsep Superblock atau kawasan terpadu. 
 
Dikembangkan oleh PT. PP Properti Tbk yang sudah sangat berpengalaman dalam 
membangun berbagai macam properti. Berlokasi sangat strategis, multi akses dengan 
beragam pilihan pintu Tol, termasuk nantinya Tol Becakayu.  
  
 
 
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi: 
 
Rivai Jusuf        
Marketing Communications – Grand Kamala Lagoon 
New Marketing Gallery Grand Kamala Lagoon 
Jl. KH Noer Ali, Kalimalang, Bekasi  
Tlp. 021 29453939       
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