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Redaksi

Sosmed LTC Glodok @Ltcglodok @ltcglodok Ltc Glodok

Salam sejahtera bagi kita semua,

PujiPuji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, karena Majalah LTC Glodok edisi          
Oktober - Desember 2019 kembali terbit guna       
menyampaikan beragam kegiatan dan informasi 
yang sekiranya berguna bagi para pelanggan setia 
LTC Glodok.

SebagaiSebagai salah satu bisnis unit dari PT Agung      
Podomoro Land Tbk (APLN), dalam rangka          
memeriahkan HUT 'APG 50th - Through             
Generation'. LTC Glodok ikut serta                           
menyelenggarakan    Program   Donor   Darah  yang     

serentak diadakan di seluruh bisnis unit APL & APG, selain itu LTC Glodok 
juga turut berpartisipasi pada Perayaan Puncak HUT APG ke 50Th yaitu Fun 
Run 5K bertema “Agung Podomoro Golden Run” di Vimala Hills, Bogor. 

DanDan sebagai bentuk apresiasi kami kepada para tenant, di Majalah LTC 
Glodok edisi Oktober - Desember ini, tentunya kami juga akan mengulas    
beberapa Toko dari Tools, Electric, Central Conveyor Belting, Baterai dan 
masih banyak toko lainnya yang ada di LTC Glodok. Tidak lupa, beragam    
liputan event yang berlangsung di LTC Glodok.

KamiKami segenap tim redaksi Majalah LTC Glodok mengucapkan banyak terima 
kasih atas kerjasama & dukungannya dalam bentuk kritik ataupun saran yang 
membangun bagi keberlangsungan LTC Glodok. Semoga melalui majalah 
ini, tak hanya menjadikan pelanggan lama LTC Glodok semakin loyal, namun 
juga mampu meyakinkan konsumen baru bagi LTC Glodok. Dan tak lupa 
kami ucapkan Selamat Ulang Tahun APG ke 50Th, semoga Semakin Jaya dan 
Sukses selalu menjadi perusahaan Property No. 1 di Indonesia.

Regards,Regards,
Team Redaksi
Majalah LTC Glodok
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Dengan mengusung tema 'Blood Donation Golden 
Year- Your Blood Can Save Life'. Pada tanggal 18 
September 2019, LTC Glodok bersama dengan 30 
unit bisnis usaha dari Agung Podomor Group dan 
PT. Agung Podomoro Land Tbk (APLN) serentak 
melaksanakan kegiatan sosial donor darah dalam 
rangka menyambut HUT APG ke 50. Terlhat para 
pengunjung LTC Glodok sangat antusias untuk 
turut andil dalam aksi donor darah ini. 



Sukses menggelar acara Donor Darah yang 
serentak diikuti oleh 31 unit bisnis APG & APLN . 
Puncak perayaan HUT digelar pada 29 September 
2019 dalam bentuk kegiatan Fun Run 5K bertema 
"Agung Podomor Golden Run" di Vimala Hills, 
kegiatan diikuti oleh seluruh karyawan unit bisnis 
APG dan APLN. Pada serangkaian acara yang 
diadakan APG, LTC Glodok meraih juara ketiga 
pertandingan bulutangkis & Best Group untuk APL 
ldol2019. 

6) HIGHLIGHTS 

AGUNG 
PODOMORO 
GOLDEN RUN 
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WHAT'S ON LTC GLODOK f) 
'------ - ROADSHOW NASIONAL DOLIZ 

PT. NIAGAMAS LESTARI GEMILANG 
PT Niagamas Lestari Gemilang kembali mengadakan 
Roadshow Doliz Nasional yang dilakukan mulai tanggal 
7-11 oktober 2019 secara serentak di 6 Kota Besar di 
Indonesia yaitu , Jakarta LTC Glodok (Toko Sumber 
Mas, Toko Vici Suksestama Teknik, Toko Sinar Terang 
Abadi , Toko Sentral Fastindo dan Toko Sumbrani 
Sejahtera), Medan (Toko Bintang Makmur, Marelan), 
Palembang (Toko Sumber Anugerah , Muara Enim), 
Bandung (Toko Karya lndah, Bandung), Madiun (Toko 
Rapi Teknik, Madiun) dan Bali ( Toko Surabaya Baut 
Imam bonjol , Toko Surabaya Baut Jimbaran, Toko ACT 
denpasar). Pada Roadshow kali ini , tidak hanya promo 
harga yang lebih murah saja, tetapi juga ada Demo 
Produk berhadiah langsung. 



f) WHAT'S ON LTC GLODOK 

i-PRIX 
Manufacure Abrasive Wheel in Indonesia 

Pameran i-Prix hadir setiap bulan di LTC Glodok. Sebagai 
perusahaan lokal yang memproduksi produksi Batu 
Gerinda terbaik, i-Prix rutin mengadakan event sekaligus 
beragam promo menarik lainnya. Dengan harga batu 
gerinda yg murah dengan kualitas terbaik, i-Prix seolah 
menjadi kuda hitam bagi brand-brand ternama batu 
gerinda lainnya. Untuk mendapatkan info terkait event 
i-Prix yang diadakan di LTC Glodok, kalian bisa langsung 
aja follow dan ikutin terus update info terkini di kana! 
media online LTC Glodok 



STORE OF THE MONTH G 

Toko Niaga 88 
Lt. UG 810 No. 06 

at your side 

I Toko Jakarta Electric 
Lt. GF2 A23 No. 01 

brother 
at your side a 

PT. Brother International Sales Indonesia 
(Brother Indonesia) merupakan perwakilan 
dari Brother di Indonesia yang menjual 
produk-produk seperti printer, printer, 
label, scanner, mesin jahit, dan mesin bordir. 

Selama bertahun-tahun, Brother telah 
beberapa kali memenangkan Penghargaan 
IF Design. Award atau penghargaan ini 
adalah salah satu penghargaan desain yang 
paling bergengsi dan diakui di dunia, dan 
diberikan atas nilai estetika, fungsionalitas, 
dan kinerja lingkungan dari subjek. 

Kali ini Brother Indonesia ingin memperkenalkan kembali produk unggulan yang sudah 
teruji dan banyak di pakai oleh masyarakat Indonesia yaitu Mesin Pencetak Label P-Touch 
PT-E550WVP, PT-E800T dan PT-E850TKW. 

Produk P-Touch PT-E550WVP ini dapat mencetak label 
berlaminasi sampai dengan ukuran paling besar dengan Iebar 
24mm. 1 roll label sendiri mempunyai panjang hingga 8m. 
Selain Iebar 24mm, ukuran label lainnya yang juga tersedia 
antara lain adalah 6mm, 9mm, 12mm, dan 18mm. Tentu saja 
PT-E550WVP dapat dipergunakan untuk mencetak di semua 
jenis ukuran label yang ada tersebut. 
Dilengkapi dengan teknologi pintar, keyboard QWERTY, serta 
koneksi WiFi dan USB, PT-E550WVP dapat digunakan secara 
langsung ataupun terkoneksi dengan PC untuk mencetak label 
untuk berbagai macam keperluan industri, seperti penandaan 
kabel, serat, kawat, dan masih banyak lagi. Fitur built-in auto 
cutter sangat memudakan pengguna dalam memproduksi label 
yang bisa terpotong secara otomatis. Pengguna juga dapat 
mencetak label sesuai dengan panjang yang diinginkan. Printer 
label genggam ini pun mempunyai kemampuan untuk mencetak 
barcode dengan berbagai tipe termasuk jenis QR code jika 
sudah tekoneksi dengan PC. 
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Ada berbagai pilihan tipe label yang bisa digunakan dengan 
PT-E550WVP, termasuk label berlaminasi standar, label 
fleksibel yang sangat direkomendasikan untuk kabel, label 
dengan strong adhesive untuk permukaan tempelan yang 
bertekstur, label yang acid free, dan label lainnya dengan 
berbagai variasi wama. 
Label berlaminasi yang dimiliki oleh Brother dirancang untuk 
dapat digunakan dalam lingkungan dan suhu yang ekstrim. 
Misalnya saja label berlaminasi ini tahan terhadap air, cuaca 
yang lembab, bahan kimia industri, sinar UV, dan juga abrasi 
(gesekan). Label berlaminasi ini juga bisa digunakan baik di 
ruangan yang bertemperatur hingga minus 80 derajat celcius 
atau 150 derajat celcius. Selain itu label berlaminasi yang 
diproduksi oleh Brother ini juga bisa digunakan tidak hanya di 
dalam ruangan tetapi juga dapat digunakan untuk keperluan 
diluar ruangan (outdoor). 

G STORE OF THE MONTH 

PT-E800T dan PT-E850TKW memiliki ukuran yang kecil, yang ideal untuk lingkungan di mana 
ketersediaan ruang bemilai tinggi. Kedua printer hanya berukuran 338 (P) x 188 (L) x 151 (T) mm * *, dan 
dilengkapi dengan pegangan yang nyaman untuk mobilitas. PT-E850TKW hadir dengan keyboard yang 
bisa dilepas yang memliki ukuran sesuai dengan bagian atas printer, sehingga menghemat ruang kerja. 
PT-E800T dan PT-E850TKW dapat mencetak dari PC melalui koneksi USB dengan menggunakan 
perangkat lunak Brother Cable Label Tool untuk pencetakan tubing, dan perangkat lunak Brother P-touch 
Editor untuk pencetakan label. PT-E850TKW juga dapat dikontrol dengan keyboard yang dapat dilepas, 
dan melalui ponsel atau tablet dengan aplikasi Brother iPrint & Label atau aplikasi Brother Mobile Cable 
Label Tool, menambahkan fleksibilitas saat berada di lapangan. 
Printer baru ini kompatibel dengan TZe tapes, label auto-laminasi terbaik di pasar. Label yang tercetak 
pada TZe tapes bekerja dengan baik di lingkungan industri karena tahan terhadap air, minyak dan kondisi 
cuaca yang buruk. Dapat mencetak label dengan lebar hingga 36mm, mendukungjangkauan aplikasi yang 
lebih luas. Printer PT-E850TKW lebih memaksimalkan opsi pencetakan dengan kemampuan mencetak 
hingga 17 baris pada label, dan sampai 2 baris pada tube. 

WWW . L TC-GLODOK.COM I § 7 



PRODUCT IN ACTION G ------------------

Danger 
Sinar Abadi Mandiri, 
LindetevesTrade Centre 
Lt. GF 2 Blok A27 no. 5-6 

e 
CiOSAVE 

YOUR TRUSTED SAFETY SOLUTION 
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Baja Teknik 
Lindeteves Trade Centre 
Lt. GF2 Blok C31 no. 6 
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Planet Safe~y de Centre 
Lindeteves ra 5 6 

1 Blok 87 no -Lt. 

Mitra Safe~ ade Centre 
Lindeteves : C? no 9 
Lt. GF 1 Blo 
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STOREINFOO 

Central Conveyor Belting 

~ lebih dari 10 tahun PT Central Conveyor Belting 
/ _;,femenuhi kebutuhan para pelaku bisnis di industri conveyor 

belting. Kami menyediakan semua kebutuhan konveyor bagi 
konsumen kami . Produk kami mencakup berbagai komponen 
konveyor dan aksesori seperti ban berjalan karet, ban 
berjalan PVC Belt, conveyor Rollers , wire mesh layar, 
pengencang mekanis & adhesi conveyor karet, V-Bel , Timing 
belt, rantai roller & sprocket, Belt conveyor PTFE dan masih 
banyak lagi lainnya. 

Berlokasi di pusat industri yang strategis di Indonesia LTC 
Glodok, Jakarta. Kami mengembangkan bisnis bagi 
konsumen dengan menyediakan produk dan teknologi inovatif 
untuk ban berjalan dan aksesoris. CCB terkenal di kalangan 
pemasok dan broker karena harga kami yang kompetitif dan 
produk kami yang lengkap. Di LTC Glodok, kami merupakan 
agen langsung, stokis, pabrik, bengkel , dan perwakilan untuk 
semua produk yang kami bawa dan didukung oleh layanan 
dan dukungan komprehensif yang dapat disesuaikan untuk 
memenuhi sebagian besar kebutuhan pelanggan . Dengan 
misi mengembangkan dan memelihara hubungan dengan 
mitra bisnis kami melalui sinergi, kepercayaan, dan 
kepemimpinan dengan memberikan solusi dalam conveyor 
belt system, jangan ragu untuk mengunjungi kami di LTC 
Glodok, Lantai UG, Blok C 30 No. 11 , Jakarta Barat. 
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Lindeteves Trade Center Glodok 
Lt UG 817 No. 05 

Toko ini melayani semua kebutuhan CCTV baik 
untuk rumahan, untuk kantor, ruko, sampai skala 
pabrik. Dari kebutuhan CCTV seperti kamera 
Outdoor, Indoor, DVR support, HDMI extender, 
kamera wireless sampai kebutuhan HT seperti Two 
way Radio, Mobile Radio, Standard Portable Radio 
dan masih banyak lainnya semua dijual disini . 

Kamera CCTV berfungsi sebagai alat pengambil gambar, 
ada beberapa tipe kamera yang membedakan dari segi 
kualitas, penggunaan dan fungsinya 2 hal yang paling 
utama adalah, camera CCTV analog dan Camera CCTV 
Network dimana kamera analog menggunakan satu solid 
cable untuk setiap kamera yang berarti, setiap kamera 
akan harus terhubung ke DVR atau system secara 
langsung sedangkan Camera Network atau yang biasa di 
sebut IP Kamera. Nah bagi rekan-rekan yang ingin mencari 
kamera CCTV berkualitas jangan ragu untuk datang ke 
toko yang satu ini, selain produk yang baik, toko ini juga 
memberikan pelayanan yang terbaik untuk anda. 

@) STOREINFO 
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LTC Glodok GF2, Blok 83 No. 8 

Bahaya kebakaran sering kali menghantui 
kita sebagai pemilik rumah , gudang, toko maupun 
pabrik, salah satu solusi yang bisa kita lakukan 
adalah memberikan proteksi-proteksi ekstra , salah 
satunya dengan menggunakan pintu tahan api agar 
kebakaran tidak menyebar ke bagian lain didalam 
bangunan kita. Bagi rekan-rekan yang ingin mencari 
pintu tahan api yang berkualitas bisa mengunjungi 
toko yang satu ini , selain sudah bersertifikat 
internasional, produk yang ditawarkan juga ramah 
lingkungan dan memiliki desain interior yang trendy 
dan elegant. 

-
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STORE INFOO 

J 
TokoALKESJAY A. Com 
LTC Glodok Lt. 2 
Blok C.30 No. 29 B 
Mencari peralatan kesehatan yang terpercaya 
dengan harga grosir & eceran . Anda bisa 
kunjungi Toko Alkes Jaya yang berada di LTC 
Glodok Lt. 2 Blok C30 No. 29 B. Dari alat bantu 
jalan , alat bantu kamar mandi , alat bantu 
pernafasan , kursi roda dijual disin i. Selain itu , 
untuk keperluan pribadi seperti alat cek gula 
darah , cek tensi, alat ukur suhu/termometer, 
popok dewasa , timbangan badan sampai 
tumbuk obat maupun perlengkapan medis 
seperti ranjang pasien , tandu lipat , tiang infus , 
sarung tangan , masker, jarum , alat suntik , 
Trolley Oksigen dan masih banyak lainnya dari 
berbagai merk ternama seperti Sensi , Omron , 
Terumo yang kualitasnya sudah tidak perlu 
diragukan lagi . 

Pencahayaan sangat penting baik itu di 
dalam rumah , toko-toko komersial , pusat 
perbelanjaan , kantor, hotel , klub , fasilitas 
umum , perusahaan sampai pencahayaan 
perkotaan . Tapi di balik ini semua , kitapun 
harus memikirkan bagaimana dampak 
bagi lingkungan , apakah jenis lampu yang 
hemat energi atau tidak. Nah , PT. Himawari 
Makmur Abadi bisa menjadi solusinya 
karena PT. Himawari Makmur Abadi sudah 
mengembangkan LED yang pasti selain 
produk dengan kualitas terbaik , tahan lama 
juga tidak merusak lingkungan . Terlebih 
lagi , harganya pun juga hemat di kantong . 
Dari bohlam LED, LED downlight, lampu 
darurat untuk skala perumahan sampai 
lampu penambangan , lampu navigasi , 
cahaya matahari untuk skala industri semua 
lengkap dijual disini. 

TOKO ALKES JAYA 

• 
-
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GUNUNGES13 
COOLING EQUIPMENT 

Lindeteves Trade Centre 
Lt. 2 Blok A7 No. 5 
T. 021 2268 1571 

021 2268 1572 
021 2268 1573 

Didukung dengan pekerja professional dan 
terpercaya , GunungEs selalu memberikan prioritas 
utama terhadap kesempurnaan produk, harga yang 
bersaing dan komitmen terhadap kepuasan 
pelanggan. Bergerak di bidang suku cadang 
refrigerasi dan pendinginan. Gunung Es merupakan 
salah satu distributor terbesar dan pastinya 100 % 
barang ori OEM suku cadang Refrigerasi di 
Indonesia , Dengan lebih dari 60 brand internasional 
seperti hanvier, DEl , Honeywell , Bitzer, Castel , 
ebmpapst, Chemours , SAGinoMiya, Hongsen , 
lnvotech dan masih banyak lainnya. GunungEs bisa 
menjadi salah satu solusi baik untuk rumah maupun 
bisnis Anda. Ayo segera kunjungi GunungEs untuk 
info lebih lanjut. 

GOLDEN TAMA TEHNIK 
Lindeteves Trade Centre 
Glodok Lt. GF 1 Blok B 15 No. 6 

Air selain menjadi sumber 
kehidupan , saat ini di Indonesia 
juga memasuki musim kema
rau yang panjang. Sebagai salah 
satu solusi terbaik untuk masalah 
kekeringan , alat yang digunakan 
dalam mengelola air juga harus 
menggunakan kualitas yang 
terbaik. Golden Tama Tehnik 
jawaban solusinya , toko yang 

A..JAJ·~- khusus menjual alat-alat tehnik, 
pertanian , pompa air & Spare part 
dengan berbagai merk dan tipe 
dapat anda temukan disini . Baik 
untuk keperluan rumah maupun 
bisnis anda seperti pompa air, 
pompa kolam renang , pompa 
sumur, booster inverter, sampai 
filter RO tersedia lengkap disini. 
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PT. Autonics Indonesia 
Lindeteves Trade Centre Glodok 

LT. UG Blok C1 No. 1 ,2,8,9 



GALAXY 
Lindeteves Trade Centre 
Lt. GF1 Blok C11-1 No. 3-5 

G PRODUCT IN ACTION 

TEKIRO 
TOOLS 



LET'S TRY CULINARY e 

Foodcourt LTC Glodok 
Lt . 2 FC 81ok 81 No . 5 

Ternyata tidak hanya makanan berat 
saja yang ada di LTC Glodok , saking 
lengkapnya kuliner LTC Glodok , ada 
juga cemilan buat para pengunjung 
ataupun karyawan LTC Glodok lho!. 
Pastel Grees. Menu andalannya 
memang pastel grees , tapi jangan 
khawatir . . banyak cemilain lain yang 
bisa kamu cobain disini . Kunjungi 
Pastel Grees di Foodcourt LTC Glodok 
Lt . 2 LTC Glodok ya . 
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KANTIN NY TITIN 
Foodcourt LTC Glodok 
Lt. 2 81 No . 23 , 25 

Selain menjadi pusat alat teknik , 
LTC Glodok juga mempunyai spot 
khusus yang menjadi pusat kuliner 
warga glodok. Yap , Foodcourt LTC 
Glodok yang berada di Lantai 2 LTC 
Glodok . 8eragam tenant menjual 
banyak sekali menu makanan. 
Salah satunya ialah Kantin Ny. 
Titin . Enak , murah , nagih bikin 
ingin nambah lagi. Penasaran? 
Langsung aja yuk kunjungi kantin 
Ny . Titin LTC Glodok 



~LTC·q~ 
LINDETEVES TRADE CENTER 

AGUNG PODOMDRO 

~~ BNI ~Maybank 
BANK BANK&ATM 

GF2 RA 37 GF2 C31 No. 10 

Iii CIMB BANK ~OCBCNISP 
BANK&ATM 

GF2 C3 1 No. 2 - 3 

" BHI 
BANK 

GF2 C30 No. 8 

BANK&ATM 
GF2 C31 No. 8 

bank~viCtona 

BANK 
GF2RA61 

BANK&ATM 

8S)BANKBRI 

BANK&ATM 
GF1 RB43 

~ PaninBank 
BANK&ATM 

GF1 C32 No.8- 10 

~bank 

~sinarmas 

BANK&ATM 
GF2 C25 No. 8 

(I)BCJI 
BANK 

GF2 RA 33-36 

~ 
mand1n 

BANK&ATM 
GF2 RA 48, 49, 50 

BANK&ATM 
GF2 C31 No. 5 

ATM CENTER LANTAI 2 

AREA FOODCOURT 

DE PAN CUSTOMER RELATION 

Lantai GF1 
(Pintu Labu 2) 

(I)BCJI ,..,'# 
mand1n iiiiCIMBNIAGA 

~~ B N I PermataBank ' " 

ATM CENTER lt. GF1 



OPINI 0 

Liana Pangestu 

"menurut saya LTC G/odok oke 
banget, saat suami saya belanja 
kebutuhannya saya tingga/ cari 

makan karena makanan sini enak -
enak. Oisini juga ga panas jadi cocok 

untuk saya" 

Liauw Leo Suryadi 

"belanja di LTC G/odok enak banget, 
ga panas, barangnya komplit, ga jauh, 

tinggal jalan ngiterin mall dapat 
barang yang menginspirasi juga, 

makanan juga oke untuk keluarga 
saya, maju terus LTC G/odok." 

20 G I WWW . LTC-GLODOK .COM 

Fendi Sepiter 

"saya menjadi member LTC G/odok 
sudah lama, barang yang saya cari 

semua /engkap disini. Oari perkakas, 
a/at-a/at e/ektrik, kabel d/1 pokoknya 

ada disini deh" 

Januar Prihatin 

"saya biasa ke LTC sih untuk cari 
a/at-a/at safety untuk anak-anak 
kantor, tapi kaget juga saya bisa 

dapet hadiah voucher belanja dan 
food court dari acara anniversary 
Agung Podomoro, pokoknya LTC 

G/odok TOP banget deh!!" 





(~) AGUNG PODOMORO GROUP 

#APG50th 

THROUGH 
GENERATION 

19 September 1969 - 19 September 2019 
and still building for generations to come. 
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