
Orchid-Realty 
 Bukan Hanya Hunian, Kami Membangun Lingkungan 

 

 

OVERVIEW 

Lingkungan merupakan hal prioritas yang harus dipertimbangkan sebelum 

membeli hunian. Membeli tempat tinggal berarti juga membeli lingkungan. Di 

sanalah Anda akan tinggal, berinvestasi, berinteraksi, dan menyerap berbagai nilai. 

Pengalaman selama lebih dari 10 tahun memastikan Orchid-Realty menyadari hal 

tersebut. 

Sebagai pengembang properti berpengalaman, Orchid-Realty tidak sembarangan 

memilih lokasi pembangunan tempat tinggal. Lokasi yang sehat, strategis, dan 

dapat memenuhi kebutuhan penghuni adalah beberapa aspek yang 

dipertimbangkan. Selanjutnya, pengembang yang berkantor pusat di Kota Depok 

ini bukan hanya membangun hunian di lokasi terpilih, tetapi juga membangun 

lingkungan hunian. Hal tersebut dilakukan agar properti yang dibangun selalu 

sesuai dengan selera serta kebutuhan penghuni. 

 

KARAKTER PERUSAHAAN 

Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keramahan, dan sikap pantang 

menyerah sebagai karakter perusahaan, Orchid-Realty berupaya untuk menjadi 

pengembang hunian nyaman yang terbaik dan terbesar di Indonesia. Untuk itu, di 

bawah gemblengan Mujahid (CEO), Panji Narendra (CFO), Bima Pamungkas (CTO), 

dan Susanto (COO), Orchid-Realty berkomitmen agar karya-karya arsitekturnya 

senantiasa: 



• indah, berkualitas, nyaman, dan sesuai tren, 

• bermanfaat untuk masyarakat dan ramah lingkungan, serta 

• dikelola oleh manajemen yang andal, ramah, mumpuni, dan profesional. 

Rancangan hunian karya Orchid-Realty pun pernah dianugerahi penghargaan 

sebagai Desain Terbaik Kedua di Indonesia Property Expo 2016, yang 

diselenggarakan di Indonesia Convention Center, Jakarta. 

 

ORCHID-REALTY, DARI PROYEK KE PROYEK 

Orchid Town House, Beji, merupakan proyek pertama yang ditangani oleh Orchid-

Realty dan menjadi batu loncatan untuk proyek-proyek selanjutnya. Hunian yang 

dikembangkan oleh Orchid-Realty selalu mengikuti komitmen perusahaan agar 

senantiasa ramah lingkungan, profesional, penuh integritas, dan berorientasi pada 

pengembangan komunitas. 

"Perkembangan pembangunan serta penjualan proyek Orchid-Realty yang 

tengah berjalan dapat dipantau melalui situs web orchid-realty.com." 

Saat ini, di wilayah Jabodetabek, Orchid-Realty hampir menuntaskan 

pembangunan perumahan muslim Cordova Residence dan Orchid Green Park. 

Sementara itu, proyek hunian berikutnya pun telah mulai dipasarkan, yaitu Logios 

Apartment. Dengan pasar yang senantiasa tersedia, Anda pun diundang untuk 

turut berinvestasi. 

 

Selayang Pandang Logios, The New Iconic Apartment at Depok 

Logios berasal dari bahasa Yunani yang berarti ‘sarjana’. Orchid-Realty 

menggunakannya sebagai nama apartemen yang dibangun di sekitar lingkungan 

kampus, Nama ini diharapkan dapat menyiratkan gambaran lokasi, harapan, serta 



segmen penghuni yang berasal dari kalangan terpelajar. Lebih jauh lagi, Logios 

Apartment memiliki kekhasan sebagai berikut 

➢ STRATEGIC 

Berada di seberang gerbang baru Universitas Indonesia, apartemen yang 

terletak di salah satu jalan utama Kota Depok ini terhitung sangat strategis. 

Dari sini, Stasiun Pondok Cina dapat dicapai hanya dalam waktu 5 menit. 

Dalam waktu yang tidak kalah singkat, berbagai pusat perbelanjaan dan 

rumah sakit di Kota Depok pun dapat dicapai dari Logios Apartment. 

➢ STUDENT & EXCECUTIVE FRIENDLY 

Menyasar penghuni dari kalangan akademisi dan pebisnis muda, 

apartemen Logios Depok dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, 

seperti co-worker space, Library Cafe, dan shuttle bus.  

➢ SOCIAL & RELIGIOUS 

Amphitheater, dengan masjid di dalamnya, menjadi penghubung interaksi 

sosial dan religius para penghuni apartemen. Demikian pula dengan 

fasilitas olahraga yang terdapat di Logios Apartment, merekatkan hubungan 

bertetangga yang hangat di antara penghuni apartemen. 

➢ SAFE SYSTEM 

Menggunakan sistem satu gerbang, setiap pengunjung apartemen dapat 

lebih mudah terpantau. Sistem kunci pintar yang diterapkan di setiap unit 

pun akan membuat penghuni senantiasa merasa aman.  

➢ UNIQUE & ARTISTIC 

Keindahan Sky Garden menjadi salah satu sarana pelepas penat bagi 

penghuni apartemen. Desain bangunan apartemen yang unik dan indah pun 

menjadi simbol yang sangat sesuai dengan target pasar terpelajarnya. 



Kelengkapan dan daya guna apartemen ini, ditambah dengan arsitektur apartemen 

yang unik dan modern, membuatnya layak disebut sebagai The New Iconic 

Apartment at Depok.  

 

ORCHID-REALTY 

Grand Taman Melati Margonda Lt.8 

Jalan Margonda Raya No. 525A 

Kota Depok , Jawa Barat 

Telepon (021) 2950 3964/2950 3965 

Faksimile (021) 2950 3958 

LOGIOS APARTMENT 

 

Jalan Pertamina, Margonda Raya 

Kota Depok, Jawa Barat 

Email logiosapartment@gmail.com 

Telepon (021) 788 888 50 
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