
CENTER POINT OF INDONESIA 

Pusat Indonesia ternyata tidak berada jauh dari Kota Makassar yang menjadi tuan rumah Kawasan 

Indonesia Timur, dan sebagai landmark-nya dibangunlah sebuah monument oleh Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan. Monumen pusat Indonesia ini diwujudkan dengan membentuk The Equilibrium 

Centerpoint Park (ECP) yang didahului dengan pembangunan kawasan pemicu (trigger), dimana 10 

persen biayanya diperoleh dari total investasi pemerintah dan 90 persen pelibatan pihak swasta. Adapun 

total biaya reklamasi ECP adalah sekitar Rp 500 milyar dengan biaya awal reklamasi trigger sebesar Rp 

153 milyar. Untuk tahap awal pembangunan, lahan yang akan dimatangkan seluas 36,5 ha dan menjadi 

daerah ”trigger” (pemicu) pembangunan areal lainnya dalam kawasan tersebut. Di areal inilah nantinya 

akan dibangun ”The New Karebosi”  yang luasnya 15 ha atau lebih luas sekitar 4 ha dari Karebosi yang 

ada.  Selain itu, bentuknya tidak menyerupai  lapangan bola melainkan bundar dan di tengahnya dirikan 

”The Lontarak Bilang”. 

Adapun muatan dari pembentukan kawasan monumental ini adalah pertama, sebagai upaya mitigasi 

pesisir untuk mencegah bencana tsunami, ROB, sendimentasi dan abrasi. Kedua, sebagai langkah 

pendukung program pemerintah Sulsel Go Green dengan mewujudkan RTH diatas 47 persen. Ketiga, 

mempercepat pembentukan New City Development (Kawasan Bisnis Global Terpadu), serta merupakan 

kawasan yang mengakumulasikan budaya dan sejarah lokal. Dan yang terakhir sebagai bentuk reklamasi 

dan ICZM (Integrated Coastal Zone Management).  

Di Equilibrium Centerpoint Park ini nantinya akan dibangun 11 jenis fasilitas yang masing-masing 

memiliki keunikan dan desain arsitektur yang berbeda. Sebut misalnya, The Equilibrium Center Point 

yang ditandai oleh Mesjid Indonesia Rahimakumullah. Mesjid ini tepat berada di tengah kawasan taman. 

Mesjid berlantai dua ini memiliki dua fungsi berbeda, yakni lantai pertama sebagai ruang publik dan lantai 

kedua sebagai aktivitas religi. Tidak hanya mesjid, juga terdapat Monumen The 1000 Indonesian Heroes, 



Lontarak Bilang Plaza dan Monumen (Makassar Notradamus), Balai Rakyat, Waterfront Karebosi, dan 

The Diplomatic Village. Sedangkan sebagai urat nadi transportasi akan dibangun Parade Street dan 

Parade Waterway, Marinas, New Losari Longbeach dan Losari Integrated Canal. Kesemuanya ini akan 

berpadu dan bersinergi membentuk kawasan yang harmonis dan lengkap. Adapun luas reklamasi 

kawasan ECP adalah 150 Ha dengan volume reklamasi sebesar 5 juta m. Kawasan taman ini 

membentang di sekitar Pantai Losari, dari Benteng Jumpandang hingga ke Jembatan Barombong.  

Dengan konsep mega-complex berbentuk burung garuda, simbol kemegahan Indonesia, pengembangan 

lahan 157 HA ini adalah bagian dari visi kawasan baru yang disebut “The Center Point of Indonesia”. 

Area seluas 107 HA akan menjadi kawasan CBD CitraLand City, dan 50 HA akan dikembangkan 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk fasilitas publik seperti taman kota, pantai, museum, tempat 

ibadah dan pusat hiburan. Beberapa Hal yang akan dibangun oleh CBD Citraland City antara lain: 

 CitraLand City : Makassar’s Central Business District 

Selamat datang di CitraLand City, The Waterfront CBD-Makassar, sebuah konsep superblok terpadu 

berupa Oceanside Modern Living dengan lokasi emas di depan Pantai Losari dan pusat kota Makassar. 

Kompleks eksklusif dengan fasilitas bertaraf internasional ini akan menjadi centrepoint terbaru dan 

termegah di Indonesia. 

Bridge to The Future A Marvelous Urban Concept 

Sebagai kompleks kehidupan terpusat di Makassar, CitraLand City mengusungkan konsep kawasan CBD 

dimana tempat hunian, bisnis, dan hiburan terpadu dalam sebuah kompleks berkelas dunia dengan 

fasilitas lengkap untuk menunjang gaya hidup modern Anda. 

 Introducing The City’s New Icon: Ciputra World Makassar 

Ciputra World Makassar, sebuah superblok yang akan dilengkapi shopping mall, office tower, hotel, dan 

apartment akan menjadi landmark dari kawasan CBD CitraLand City, dan akan menjadi pusat komersil 

terbaru kota Makassar. 

A Bustling Sparkle of Success 

CitraLand City akan menjadi titik pusat perekonomian kota Makassar yang tengah tumbuh pesat. 

Kawasan ini akan dipenuhi office towers dan office parks yang akan menjadi daya tarik komersil dan 

pertumbuhan peluang bisnis. 

Discover Tantalizing Culinary Delights 

Citraland City menghadirkan Waterfront Restaurant Row dengan konsep “Seaside Alfresco Dining” 

 


