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The Next CBD
Mimpi Cinere jadi “The Next CBD” setelah sudirman & TB simatupang

Pusat perbelanjaan besar, pelayanan rumah sakit 
ternama hingga hunian mewah ada di wilayah 
yang berbatasan dengan Jakarta Selatan ini. PT 

Megapolitan Developments Tbk. melihat prospek bisnis 
di Depok sangat menjanjikan. Geliat roda bisnis di Cinere 
telah berkembang cepat lantaran pemerintah pusat tengah 
mengejar berbagai proyek infrastruktur yang telah selesai 
dan sudah beroperasi, salah satunya tol Depok-Antasari 
(Desari). 

“Tol Desari seksi I membentang dari Jalan Pangeran 
Antasari di Jakarta Selatan hingga Sawangan, Depok. Jalur 
bebas hambatan ini juga terhubung dengan tol Jagorawi. 
Dampaknya kenaikan harga properti di wilayah Cinere 
mencapai 8,1% sejak periode Maret-Juli 2019. Sementara 
secara tahunan kenaikannya mencapai 12%,” ujar Marcel 
selaku PR Manager PT Megapolitan Developments Tbk.

Tercatat sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek 
Indonesia pada 2011, PT Megapolitan Developments 
Tbk. tidak pernah berhenti untuk menjadi yang terbaik 
dalam pengembangan properti. Berbagai kawasan hunian 
maupun komersial di Cinere, Karawaci, dan Sentul menjadi 
bukti kapasitas PT Megapolitan Developments Tbk. dalam 
menyediakan properti yang prospektif bagi masyarakat 
Indonesia. 

HEADLINE

CENTRO CINERE

Saat ini Cinere menjadi salah satu wilayah favorit untuk 
hunian karena lokasinya yang strategis, yaitu dekat Jakarta 
Selatan dan ditunjang berbagai akses tol serta Moda Raya 
Terpadu (MRT) Lebak Bulus. Seiring pertumbuhan hunian, 
PT Megapolitan Developments Tbk. juga melakukan 
ekspansi pusat perbelanjaan yang nyaman, salah satunya 
Centro Cinere Central Business District yang terbesar dan 
satu-satunya di Cinere. Dibangun di atas lahan seluas 
13,8 hektar, Centro Cinere Central Business District 
merupakan proyek yang mengusung konsep modern 
Lifestyle, Business, Dining, dan Entertainment. 

“Cita-cita kami Cinere menjadi kawasan bisnis setelah 
Sudirman dan TB Simatupang. Karenanya akses 
transportasi menjadi sangat penting. Telah beroperasinya 
MRT juga berdampak pada bisnis properti,” kata Marcel.
MRT merupakan salah satu sarana transportasi yang 
efektif memangkas waktu tempuh dari selatan Jakarta 
hingga jantung Ibu Kota sebagai tempat pusat bisnis. 
Sebelumnya, rata-rata waktu tempuh perjalanan dari 
kawasan Cinere menuju Bundaran HI sekitar 1,5 jam 
dengan kendaraan pribadi. Akan tetapi, kehadiran MRT 
bisa menghemat waktu dan sangat efisien. Dari Centro 
Cinere menuju Stasiun Lebak Bulus estimasi waktu 
berkendara hanya sekitar sekitar 5-10 menit. Kemudian 
dari Stasiun MRT Lebak Bulus hingga Bundaran HI hanya 
sekitar 20 menit. 

“Jika menggunakan kendaraan pribadi menuju Bundaran 
HI bisa lebih dari satu jam,” kata Marcel. Tambahnya yang 
paling terpenting adalah PT Megapolitan Developments 
Tbk. sebagai pengembang terkemuka di Indonesia tetap 
berkomitmen menyelesaikan pembangunan proyek-
proyek yang sedang dipasarkan, hal ini dilakukan tentunya 
demi menjaga kepercayaan para konsumen di kondisi 
pandemi Covid-19 yang telah memukul sektor properti.

Pesona kawasan Cinere sudah naik pesat 
berkat pengembang besar, yaitu: PT 
Megapolitan Developments Tbk. Bukan 
tanpa alasan karena Cinere saat ini 
menjadi wilayah yang cukup berkembang 
selain Margonda. 
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Romantisme Cinere,
Kepala Garuda yang siap Melejit lagi Berkat Tol Desari dan Cijago

MAL CINERE

Pada 1999, nama Desa Cinere merupakan salah satu 
dari 8 desa yang berada di Kecamatan Limo. Namun, 
saat itu Cinere jauh lebih dikenal daripada Limo 

yang menjadi bagian besar dari Kota Depok. Kini 
Cinere telah menjadi Kecamatan. Selain Limo dan 
Cinere, Kecamatan lain di Depok, yaitu: Pancoran 
Mas, Beji, Sukmajaya, Cimanggis, Sawangan, 
Bojongsari, Cilodong, Cipayung, serta Tapos. 

Cinere (berasal dari kata: Ci Kanyere) pada masa awal 
kolonial terdapat satu hamparan lahan milik Isaac de I’ 
Ostale de Saint Martin (lahir di Oleron, Bearn, Prancis 
tahun 1629) yang bekerja untuk VOC. 

Menurut sebuah iklan pada Java Government Gazette 
terbitan 24 Februari 1816, Isaac de Saint Martin tergolong 
pemilik tanah yang sangat luas tersebar di beberapa 
tempat antara lain kawasan Kemayoran, di pinggir sebelah 
timur sungai Bekasi, Cinere sebelah timur Sungai Krukut 
di Tegalangus, dan kawasan Ancol, yang luas seluruhnya 
berjumlah ribuan hektar. 

Pada era kemerdekaan Cinere bahkan tidak pernah 
dibicarakan lantaran Cinere hanyalah kumpulan 
beberapa dusun yang didiami orang-orang Betawi 
yang di sekelilingnya masih terdapat hutan karet, lahan 
persawahan, dan rawa-rawa. 

Itu dulu, sekarang Cinere justru lebih populer dibanding 
Cimanggis atau Depok sekalipun. Sesungguhnya Cinere 
yang berada di Depok secara sosial budaya berada 
di wilayah geografis Jakarta. Dengan kata lain, Cinere 
tampak menjorok masuk ke wilayah Jakarta. 

Dari sisi pandang, kawasan Cinere berada persis di 
“kepala garuda” Kota Depok. Tak heran, warga Jakarta 
kerap keliru menganggap Cinere bagian dari Jakarta, 
begitu juga warga Depok keliru menganggap Cinere 
masuk Jakarta. 

Pada tahun 2007, Kecamatan Cinere terbentuk 

(pemekaran dari Kecamatan Limo). Kecamatan Cinere 
memiliki 3 kelurahan, yaitu: Cinere, Gandul, Pangkalan 
Jati, dan Pangkalan Jati Baru.

Rumah di Cinere Lebih Mewah 

Pada tahun 1979 di wilayah Cinere, Megapolitan 
Developments yang menguasai lahan yang kini luasnya 
telah mencapai 300 hektar membangun perumahan. 
Sementara, di Depok pada 1976 Perum Perumnas (milik 
pemerintah) sudah memulai pembangunan Perumnas 
pertama di Indonesia. 

Di Perumnas Depok rumah-rumah yang dibangun 
ditujukan untuk kalangan masyarakat menengah ke 
bawah, sementara di kaveling perumahan Cinere, rumah-
rumah yang dibangun justru untuk pasar dari kelompok 
masyarakat menengah ke atas.

Dua wilayah permukiman ini umumnya dihuni oleh eks 
warga Jakarta. Namun, rumah-rumah yang dibangun di 
kawasan Cinere lebih berkualitas dan lebih mewah, maka 
dengan sendirinya warga Jakarta lebih menyukai Cinere 

Peta Kota Depok yang di dalamnya terlihat Kecamatan Cinere seperti kepala Garuda.

sebagai daerah hunian dibanding 
Depok. 

Saat ini, romantisme Cinere sebagai 
hunian mewah dan berkelas kembali 
bersinar sejalan dengan beroperasinya 
akses tol dari dua arah menuju Cinere, 
dari arah Antasari (Tol Desari) dan 
arah Tol Jagorawi (Cijago). Ditambah 
lagi dengan keberadaan Tol Cinere-
Serpong yang membuat kawasan 
Cinere dan Depok terhubung dengan 
kawasan satelit lainnya, Tangerang 
Selatan, dan kemudahan akses menuju 
Bandara Internasional Soekarno Hatta.

LIMO
BEJI

SAWANGAN

SUKMAJAYA

PANCORAN MAS CIMANGGIS
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UPDATE

Centro Cinere

Sebuah karya Masterpiece terbaru yang 
merupakan persembahan khusus dari PT 
Megapolitan Developments Tbk. untuk 
masyarakat Cinere, Central Business 
District terbesar dan satu-satunya di Cinere 
yaitu CENTRO CINERE. Dibangun di atas 
lahan seluas 13.8 hektar, Centro Cinere 
merupakan proyek Mixed Used Superblock 
yang mengusung konsep Modern Lifestyle, 
Business, Dining & Entertainment .

Marcel mengatakan untuk menemukan kebahagiaan 
di hunian yang nyaman adalah impian setiap keluarga, 
karena hunian bukan lagi sekedar pelepas jenuh dari 
segala aktifitas. 

Cinere Golf Residence Cluster minimalis modern yang 
memadukan lingkungan hijau dengan suasana tropis. 
Perumahan Exclusive Cluster dengan konsep Tropical 
yang berhadapan langsung dengan lapangan Golf, 
suasana yang sejuk & asri bisa langsung dinikmati oleh 
penghuni Cluster. Berlokasi di Selatan Jakarta berdekatan 
dengan fasilitas pusat perbelanjaan Mall, sekolah bertaraf 
internasional, dan rumah sakit terkemuka, menjadikan 
lokasinya sangat strategis, ujar Marcel. 

Melalui proyek tersebut, PT Megapolitan Developments 
Tbk. membidik target pasar generasi milenial yang telah 
mapan. “Kami berharap dengan proyek baru ini dapat 
mengulang cerita sukses penjualan properti yang cepat 
Sold Out. Cinere Golf Residence bukan hanya tempat 
tinggal, tapi sekaligus investasi masa depan,” pungkas 
dia.

CiNere Golf 
resiDeNCe 
90% solD ouT! 

PT Megapolitan Developments Tbk. menargetkan proyek 
rumah tapak Cinere Golf Residence pada akhir tahun 
2022 Sold Out.

PR Manager PT Megapolitan Developments Tbk., 
Marcel mengatakan,  “Megapolitan Developments telah 
memasarkan rumah tapak Cinere Golf Residence dengan 
total 99 unit, telah terjual sekitar 90%. Kondisi di lokasi 
proyek pun sekarang sudah bersih dan siap bangun.”

Cinere Golf Residence memiliki 1 tipe rumah dengan dua 
lantai dilengkapi dengan tiga kamar tidur dan dibanderol 
mulai dari Rp 1 miliar. “Rata-rata pembeli rumah tapak 
Cinere Golf Residence di usia 30 tahun - 45 tahun.” 
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UPDATE

PT Megapolitan Developments Tbk. berkomitmen untuk menghasilkan produk yang 
lulus uji pada 4  titik pekerjaan utama sehingga menjamin kualitas produk yang tahan 

lama. Pada beberapa Cluster pun turut dilengkapi dengan One Gate System yang 
membuat tingkat keamanan lebih terjaga. Berikut adalah perkembangan progres 
pembangunan proyek-proyek PT Megapolitan Developments Tbk. di lapangan :

Sejak bulan September 2022, PT Megapolitan 
Developments Tbk. telah melakukan serah 
terima unit pada 4 konsumen yang bertransaksi 
pada Cluster Cattleya. Hal tersebut seiring 
dengan semangat percepatan tim proyek 
yang tengah bekerja dengan kapasitas penuh 
untuk memenuhi komitmen serah terima unit. 
Ditargetkan serah terima unit lainnya akan 
dilakukan secara bertahap pada Q4 2022.

Seiring dengan melandainya kondisi pandemi yang 
membuat PT Megapolitan Developments Tbk. dapat 
mengerjakan progres pembangunan secara lebih cepat. 
Terdapat beberapa unit yang mulai diserahterimakan pada 
bulan Oktober 2022 di Cluster Cinere ParkView. Progres 
pembangunan pada Cluster Cinere ParkView harus 
dijalankan beriringan dengan aktivitas sekitar 100 kepala 
keluarga yang telah menghuni agar tidak mengganggu 
kenyamanan warga. Ditargetkan unit-unit yang sedang 
progress pembangunan akan dilakukan secara bertahap 
mulai dari Q4 2022.

Hunian Eksklusif Tipe Grandia :

Tipe Grandia terletak pada area Graha Cinere. Progres 
pembangunan di lapangan pada tipe Grandia dapat 
terlihat seperti pada foto di sebelah kiri. Terdapat unit yang 
pembangunannya akan mencapai fase tutup atap pada 
kisaran bulan Oktober. PT Megapolitan Developments 
Tbk. berkomitmen untuk melakukan yang terbaik agar 
hunian tipe Grandia dapat diserahteirmakan sesegera 
mungkin namun dengan kualitas yang tetap terjaga.
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The haBiTaT @KarawaCi 
hunian Dekat universitas 

SIAP AJB

UPDATE

Berlokasi strategis dekat kawasan komersial Karawaci 
– Tangerang, pusat perbelanjaan modern, rumah sakit, 
serta universitas bertaraf internasional, The Habitat @ 
Karawaci juga dilengkapi dengan ruang Meeting, pusat 
kebugaran, restoran, Laundry, klinik, dan Mini Market. 
Unit yang dipasarkan pada The Habitat @ Karawaci saat 
ini telah siap untuk AJB.

Dikembangkan sejak tahun 2010 di atas lahan seluas 1,8 
hektar, The Habitat @ Karawaci terdiri dari lima menara 
apartemen, yaitu: Yale, Berkeley, Oxford, Princeton, dan 
Georgetown. The Habitat @ Karawaci memiliki total 722 
unit apartemen yang terdiri dari dua tipe, yaitu: tipe studio 
dan tipe dua kamar tidur. Melihat tingginya permintaan 
akan hunian di area sekitar The Habitat @ Karawaci, 
PT Megapolitan Developments Tbk. Akan melakukan 
pengembangan lanjutan dengan rencana pembangunan 
apartemen dan hotel.

The Habitat @ Karawaci merupakan kompleks 
hunian vertikal yang ditujukan untuk eksekutif 
muda, mahasiswa dan keluarga kecil yang 
dikelola secara profesional. 
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UPDATE

Galleria - Kiosk Mall terintegrasi langsung dengan Vivo 
Walk dan Vivo Mall, menjadikan Galleria Kiosk Mall, pusat 
perdagangan grosir yang eksklusif sekaligus strategis.

Dilengkapi dengan Convention serta Exhibition Center, 
dapat digunakan untuk konser hingga acara penting. 
Kehadiran Cinema CGV Blitz Megaplex menyempurnakan 
Galleria Kiosk Mall sebagai magnet aktivitas pengunjung. 
Galleria - Kiosk Mall akan menghadirkan bermacam variasi 
hiburan dan belanja mulai dari barang elektronik, Gadget, 
Fashion, restoran dan Cafe, Supermarket, hingga hadirnya 
bank terkemuka.

Pengunjung ataupun Tenant yang datang akan diuntungkan 
dengan berbagai Event dan promosi yang dihadirkan 
Galleria Kiosk Mall.

Galleria Kiosk Mall merupakan salah satu bagian dari 
kawasan superblok terpadu Vivo Sentul dengan lahan seluas 
17 hektar yang terdiri dari pusat perbelanjaan, komersial, 
kuliner, hiburan serta hunian terlengkap di Sentul, Bogor.
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pT Megapolitan Developments Tbk.

Gelar rupsT, Catat Kinerja positif

Perseroan menunjukan kinerja positif di tahun 2021 
dengan berhasil membukukan pendapatan sebesar 
Rp173,51 milyar, meningkat 102% dibanding tahun 2020 
dan margin laba kotor juga membaik dengan peningkatan 
sebesar 134%.

Managing Director PT Megapolitan Developments Tbk. 
Bapak Ronald Wihardja mengatakan, “pendapatan dari 
segmen pengembangan properti dikontribusikan terbesar 
dari penjualan tanah kaveling. Untuk pendapatan dari 
segmen Recurring mengalami peningkatan baik dari 
sisi pendapatan maupun Traffic pengunjung ke pusat 
perbelanjaan seiring dengan perkembangan tahapan 
PPKM.”

Di RUPS tahun ini tidak ada perubahan susunan Direksi 
dan Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Perseroan 
telah mengangkat Bapak Wiljadi Tan sebagai anggota 

Komite Audit. Perseroan juga memutuskan tidak 
membagikan deviden dari laba tahun buku 2021. Laba 
bersih tercatat sebesar Rp1,034 triliun hal ini disebabkan 
oleh perubahan kebijakan pencatatan akuntansi untuk 
properti investasi diubah menggunakan metode nilai wajar 
sesuai PSAK No. 13.

Bapak Ronald Wihardja mengatakan perseroan optimis 
jika dampak dari pandemi Covid -19 menjadi terkendali 
di tahun 2022 dan industri properti mengalami pemulihan, 
didorong juga dengan kebijakan insentif PPN ditanggung 
pemerintah masih berlanjut dan bunga KPR masih relatif 
rendah.

EVENT

PT Megapolitan Developments Tbk. (kode 
saham: EMDE) menggelar Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 
hari Jumat 15 Juli 2022 di Jakarta. 
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17-an seru di 
Cinere parkView
HUT kemerdekaan RI dirayakan dengan bermacam 
cara, mulai dari upacara hingga lomba-lomba yang 
menghibur. Perayaan tersebut juga dilakukan di 
banyak tempat, salah satunya di perumahaan 
Exclusive Cluster Cinere ParkView.

Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan 
Indonesia, kali ini Cinere ParkView  mengangkat 
tema “17-an seru bersama Cinere ParkView”. Tema 
ini sengaja diangkat untuk menumbuhkan kembali 
semangat warga perumahaan Cinere ParkView dan 
jiwa nasionalisme yang tinggi untuk melukiskan rasa 
bangga menjadi bagian dari Indonesia.

Menurut Marcel selaku PR Manager PT Megapolitan 
Developments Tbk. (pengembang perumahan 
Cinere ParkView), didalam acara ini kami ingin 
membangkitkan kembali tradisi budaya yang sudah 
mulai sedikit dilupakan, seperti lomba balap karung, 
tarik tambang, lomba kelereng, lomba tradisional 
meriah lainnya akan diselenggarakan diacara ini.

huT ke 77 Kemerdekaan ri - 
pT Megapolitan Developments Tbk. Gelar acara Donor Darah

EVENT

Sebagai wujud tanggung jawab sosial kepada masyarakat 
dan lingkungan sekitar, PT Megapolitan Developments 
Tbk. melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) 
berupa donor darah.

Donor darah diadakan secara serentak di 4 kota, yaitu: 
Kota Bogor di Vivo Sentul, Kota Depok di Bellevue 
Mall, Kota Tangerang di The Habitat @ Karawaci, dan 
Kota Jakarta di Bellagio Mall. Kegiatan donor darah ini 
dilaksanakan bertepatan dengan memperingati HUT ke-
77 Kemerdekaan RI dengan tujuan untuk meningkatkan 
kepedulian sosial. PT Megapolitan Developments Tbk. 
mengadakan kegiatan donor darah bekerja sama dengan 
Palang Merah Indonesia (PMI).

Acara donor darah ini diadakan sebagai simbol 
bentuk penghormatan atas semangat perjuangan dan 
patriotrisme yang ditanamkan oleh para pejuang.

Ouw Desiyanti, Corporate Secretary PT Megapolitan 
Developments Tbk., mengatakan kegiatan acara ini 
adalah bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) 
perseroan. Menurut dia, hal tersebut merupakan kegiatan 
rutin yang selalu dilakukan sebagai bentuk kepedulian 
perusahaan.

“Ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial kami kepada 
masyarakat, dan lingkungan sekitar yang selalu 
kami lakukan tiap tahun. Kali ini kegiatan CSR kami 
dengan mengadakan kegiatan Donor Darah. Dengan 

menyumbangkan darah melalui donor darah dapat 
menyelamatkan satu kehidupan dan bahkan beberapa 
nyawa sekaligus. Donor darah juga memberikan manfaat 
kesehatan bagi pendonornya.”
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EVENT

Awal bulan Juli 2022 lalu, merupakan momen penting 
dan tak terlupakan bagi murid biMBA auieo. Pasalnya, 
tak sekadar keseruan pentas baca dan lomba mewarnai, 
tetapi mereka juga asyik lomba menyanyi.

Selain menyanyi, murid biMBA auieo juga berhasil 
melawan rasa takutnya untuk tampil pentas baca dan 
menari berbagai jenis tarian di hadapan orang banyak. 
Mereka juga berkesempatan mengikuti lomba mewarnai 
yang telah disiapkan motivator. Tidak ketinggalan, orang 
tua murid pun ikut menyemarakkan kegiatan pentas baca 
dengan mengikuti Fun Games dan menari bersama.

pesta Kreasi anak 
bersama biMBa aiueo

festival Kemerdekaan republik indonesia ke-77  
Cinere Bellevue Mall Gelar Musik seni Budaya, lomba dan Donor Darah

Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu, 2 Juli di Cinere 
Bellevue Mall, Depok ini diikuti lebih dari 300 murid 
biMBA auieo. Banyak murid yang telah hadir sejak pagi 
meskipun acara belum dimulai, bahkan Mall yang menjadi 
tempat kegiatan masih tutup. Jadi, ini adalah tanda bahwa 
antusias murid begitu tinggi. 

Pihak manajemen Bellevue Mall berharap dengan acara 
ini anak-anak semakin semangat dalam belajar dan 
minatnya meningkat. Selain itu, untuk orang tua murid 
bisa semakin kompak hingga terjalin Silaturahmi yang 
baik.

Memperingati hari Kemerdekaan 
Republik Indonesia ke-77 yang jatuh 
pada Rabu, 17 Agustus 2022, Cinere 
Bellevue Mall telah menyelenggarakan 
rangkaian acara seru. Beragam 
kegiatan menarik mulai dari pertunjukan 
musik, donor darah, dan pagelaran seni 
budaya Indonesia
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EVENT

Merupakan Kontes Musang Tingakat Nasional. 
Acara yang di Gelar di Vivo Mall Bogor pada Hari 
Minggu, 03 Juli 2022 diikuti sekitar 10.000 peserta 
dari berbagai komunitas musang di wilayah tanah air 
seperti Jakarta, Bandung,hingga Surabaya.
 
Ratusan ekor musang memperebutkan posisi juara 
dalam kontes ini. Terdapat beberapa kategori dalam 
kontes musang kali ini diantaranya : musang pandan 
dewasa, musang bulan dewasa, hingga kategori 
musang Morph. Kesehatan dan kebersihan menjadi 
faktor utama dalam penilain juri. Acara ini juga 
sebagai sarana edukasi dalam merawat musang.

Bogor Bertaring ii  
#BersatuTanpaBersaing
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CALENDAR EVENT

*Jadwal acara bisa berubah sewaktu waktu

OKTOBER - DESEMBER 2022

07 - 30 OKTOBER ‘22
OCTO FAMILY FUN

04 - 27 NOVEMBER ‘22
SUPERHERO POWER

02 - 25 DESEMBER ‘22
SOUND OF CHRISTMAS

OKTOBER ‘22
CINERE FUNTASTIC

NOVEMBER ‘22
CINERE VAGANZA

25 DESEMBER ‘22
THE GREAT CHRISTMAS

9 OKTOBER ‘22
KESAKTIAN CAR CONTEST

cinerebellevuemall cineremalldepok vivomallbogor
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FASILITAS & AKSESIBILITAS
Akses Tol dalam Lokasi

5 menit ke fasilitas pendidikan

10 menit ke fasilitas Rumah Sakit

15 menit ke Stasiun MRT Lebak Bulus

BEBAS BANJIR

Taman Tropis

Fasilitas Jogging Track

Security CCTV 24 Jam

Another Project From:

CICILAN
MULAI

FREE BIAYA KPR, 

AJB & BPHTB*

99RpRp JT
bulan*

JT
bulan*

EXCLUSIVE CLUSTER
3 MENIT KE TOL DESARI

*syarat dan ketentuan berlaku

cinereparkviewcinere parkview www.cinereparkview.com

KAVLING
SIAP BANGUN
di GRAHA CINERE

MILIKI

8jtan*

PERBULAN

ANGSURAN

8jtan*

PERBULAN
*syarat dan ketentuan berlaku
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HEAD OFFICE

The Bellagio Residence & Mall
Jl.Kawasan Mega Kuningan Barat

Kav.E4 No.3 Kuningan Timur, Jakarta 12950
T. (021) 3001 9938 
F. (021) 3001 9939

corporate.secretary@megapolitan-group.com
www.megapolitan-group.com

Bisnis Unit Cinere

Marketing Gallery
Jl. Cinere Raya - Depok
021 754 8454
021 754 8455

Bisnis Unit Sentul

Marketing Gallery
Jl.Raya Bogor Km 50
Sentul -Bogor 1670
021 8792 777
0251 866 2037

Bisnis Unit Karawaci

Marketing Office
Jl. Flamboyan,
Kelapa Dua
Karawaci
Tangerang, 15810
021 591 5800


