
 

 
 

 

UNTUK SEGERA DISIARKAN 

 

SEREMONIAL PENUTUPAN ATAP (TOPPING OFF) 

 CASA DOMAINE 

Menggabungkan antara fungsi, modernitas dan kenyamanan serta akses langsung 
ke daerah segitiga emas, menjadikan Casa Domaine sebuah hunian mewah dengan 

kelas tersendiri yang terletak di jantung kota Jakarta 

 

Jakarta, 8 November 2016 – Pada hari ini Casa Domaine menandai kesuksesan projek 
dengan mengadakan seremonial penutupan atap (topping off) disaksikan oleh para petinggi 
developer, serta rekan-rekan media. Casa Domaine atau PT. Griyaceria Nusamekar 
merupakan proyek aliansi dari tiga pengembang properti terkemuka yang memiliki 
kredibilitas tinggi di Indonesia yaitu Lyman Group, Kerry Group (Hong Kong) dan Salim 
Group.  

Casa Domaine dibangun diatas lahan seluas kurang lebih 1.2Ha, terdiri dari 2 tower dengan 
total 326 unit dimana masing-masing ketinggian dari sisi konstruksi bangunan adalah Tower 
1 setinggi 55 lantai dan Tower 2 setinggi 51 lantai. Lokasi bangunan kondominium mewah 
ini berada didalam kompleks eksklusif “KOTA BNI” yang terintegrasi dengan perkantoran 
kelas premium, Wisma 46, serta Shangri-La Hotel dan Residences yang juga merupakan hasil 
karya dari pengembang yang sama dibalik proyek Casa Domaine.   

Lokasi yang strategis dengan akses langsung ke Jalan Sudirman serta Jl. K.H. Mas Mansur 
dan area segitiga emas lainnya serta dekat dengan pusat bisnis dan hiburan menjadikan 
Casa Domaine sebagai investasi yang sangat menguntungkan. Dilengkapi dengan fasilitas 
premium seperti kolam renang, area bermain anak, sauna dan spa, ruang fitness, ruang 
serbaguna, area barbeque, juga demi kenyamanan dan penanganan yang cepat Casa 
Domaine menyediakan aplikasi melalui telepon genggam dengan layanan penghuni 24 jam 
dan 7 hari seminggu yang dapat di akses oleh para penghuni agar dapat langsung 
berinteraksi dengan pengelola gedung.   

Setiap unit di Casa Domaine di desain dengan cermat dan detail untuk menghasilkan sebuah 
hasil kesempurnaan, seperti fasad pada bangunan terbuat dari kaca berkualitas “double 
glaze” sehingga penghuni dapat menikmati pandangan panorama kota Jakarta secara 
eksklusif dari unit pribadinya. Kamar tidur utama dilengkapi dengan design dan produk 
saniter yang berkelas untuk kebutuhan dan kenyamanan yang dicari oleh penghuni.  

 

 



 

 

 

Selain fasilitas-fasilitas yang telah disebutkan diatas, Casa Domaine dilengkapi juga dengan 
area retail di lantai dasar dan lantai satu dengan berbagai pilihan untuk memberikan 
kemudahan kepada penghuni seperti restaurant, supermarket, pharmacy, wellness dan  
childcare sehingga menambahkan nilai eksklusifitas. Tidak luput, berada di ketinggian lantai 
33, penghuni dapat menikmati pesona keindahan matahari terbenam dari Sky Terrace.  

Casa Domaine menjadi bagian yang menyempurnakan area CBD yang dikelola oleh Lyman 
Group, Kerry Group (Hong Kong), dan Salim Group. Kami yakin ini menjadi jawaban bagi 
konsumer yang mendambakan hunian mewah, nyaman, serta strategis di kota Jakarta yang 
sibuk ini. Pada 13 Oktober 2016, Casa Domaine meraih dua penghargaan dari Indonesia 
Property Awards pada kategori Best High Rise Residential Architectural Design, dan Best 
Luxury Condo Development (Jakarta) – Highly Commended. Ini merupakan bukti atas kerja 
keras dan kerjasama yang baik antara pengembang PT Griyaceria Nusamekar dengan semua 
partner konsultan serta kontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan Casa 
Domaine. Pembangunan menggunakan standar internasional, hal ini dapat dilihat dari 
daftar konsultan dan kontraktor utama yang digunakan adalah  Hyundai Engineering & 
Construction Co.Ltd (Korea),  SCDA Architect dari Singapura, hingga ke konsultan pemasaran 
Cushman & Wakefield.  

Bagi yang ingin berinvestasi properti di Indonesia kami percaya Casa Domaine adalah pilihan 
terbaik baik dari segi kredibilitas developer, tetangga yang berkelas bintang lima, desain 
bangunan serta fasilitas yang terkini menciptakan kelas tersendiri untuk hidup di kota 
Jakarta dan yang paling penting nilai investasi yang trus naik dengan pesat.” Ujar Tikam 
Sujanani, Senior Associate Director Residential.  

Casa Domaine memberikan kemudahan cara pembayaran dengan cicilan sampai dengan 
60x, angsuran KPA dan balloon payment. Variasi pilihan cara pembayaran ini tentunya akan 
sangat memudahkan calon pembeli. Informasi lengkap Casa Domaine dapat dilihat di 
www.casadomaine.co.id  
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http://www.casadomaine.co.id/


 

 

 

 

Tentang Casa Domaine: 
Casa Domaine dikembangkan oleh PT GRIYACERIA NUSAMEKAR, merupakan perusahaan joint 

venture antara Lyman Group, Kerry Group (Hong Kong) dan Salim Group, pengembang yang sama 

dibalik proyek properti “iconic gedung” Wisma 46 dan Shangri-la Hotel & Residences Jakarta. 

 

Tentang Lyman Group: 

Lyman Group, sebelumnya dikenal sebagai SDR (Satya Djaya Raya) Group, yang didirikan pada tahun 

1959 oleh Mr. Susanta Lyman. Terhitung dari bisnis perdagangan, Lyman Group diverifikasi ke lini 

bisnis lainnya, seperti: kayu, property, bahan bangunan & distribusi, pertanian serta oil & gas. 

 

Tentang Kerry Group: 

Kerry Group merupakan anak perusahaan dari Kuok Group yang memulai bisnisnya sebagai Kuok 

Brothers Limited pada tahun 1949 di Johor Baru, Malaysia yang bergerak dalam perdagangan beras, 

gula,  tepung terigu, properti dan perhotelan. Pada tahun 1952, kegiatan bisnis diperluas yang telah 

mendirikan cabang yang berlokasi di Singapura. Setelah itu, terlahir Kuok (Singapore) Limited pada 

tahun 1965. Dari permulaan yang sederhana, Kuok Group telah tumbuh menjadi salah satu 

konglomerasi dari Asia yang paling beragam dan dinamis multinasional konglomerat. 

 

Tentang Salim Group: 

Salim Group adalah perusahaan induk yang terdiversifikasi (usaha dalam berbagai jenis). Perusahaan 

ini memiliki kepentingan tidak hanya pada perusahaan di Indonesia, tetapi juga pada negara-negara  

lain seperti Thailand, Filipina, Hong Kong, Singapura, Cina, Vietnam, Australia, Amerika Utara, dan 

Eropa. Minat atau kepentingan Salim Group termasuk pada Indofood group (antara lain produk susu, 

penggilingan tepung, minyak goreng), Indomobil group (antara lain perakitan mobil beberapa jenis 

merek), properti, perbankan dan asuransi, dan ritel. 

 

 

 

Untuk Informasi lebih lanjut silakan hubungi:  

Tikam Sujanani 
Senior Associate Director Residential 
P: +62 21 2550 9500 
P: +62 816 83 5023 
e: tikam.sujanani@cushwake.com 

Lolo Sianipar 

PR Consultant for Casa Domaine 

P: +62 816 99 6007 

e: lolo@piarconsulting.com  

 

 


