
MEGANEWS KWARTAL 1 2023 1

Cinere Semakin Terdepan 
Bukan SemBarang konSep, 

Hunian green Living kini Jadi nyaTa

MEGANEWS
BULLETIN UPDATEKuartal 1 2023

www.megapolitan-group.com

Akses semAkin mudAh
Source : www.skyscrapercity.com



MEGANEWS KWARTAL 1 20232

HEADLINE

Lokasi yang sangat strategis membuat Cinere menjadi 
wilayah favorit para pencari Properti. Cinere selalu 
masuk dalam daftar sepuluh kawasan hunian 

favorit konsumen di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, 
dan Bekasi (Jabodetabek) setiap tahunnya. Bagaimana 
tidak? Sebagai penghubung Depok, Parung, dan Bogor 
untuk menuju Jakarta, kini Cinere dikelilingi akses tol 
yang membuatnya semakin terdepan. Dari Tol Cijago 
(Cinere-Jagorawi) yang merupakan bagian dari Lingkar 
Luar Jakarta 2, Tol Desari (Depok-Antasari), hingga Tol 
Pamulang-Cinere yang merupakan bagian dari Tol JORR 
2 sambungan antara Serpong-Pamulang diperkirakan 
akan segera beroperasi di tahun 2023. 

Tol Cijago (Cinere-Jagorawi) tidak hanya memberikan 
manfaat untuk lalu lintas kendaraan, melainkan juga untuk 
kehidupan masyarakat di sekitarnya. Tol ini memiliki peran 
penting dalam mendukung konektivitas jaringan Jalan 
Tol JORR 2 yang nantinya akan menyambungkan sisi 
barat dan sisi timur dari JORR 2. Kemacetan lalu lintas 
di wilayah sekitar, kini bisa teratasi. Masyarakat juga 
merasa sangat terbantu karena akses ke Bogor menjadi 
lebih mudah. Lalu, transportasi angkutan akan lebih lancar 
sehingga distribusi barang pun lebih cepat dan mudah. 
Dalam bidang ekonomi, perekonomian masyarakat 
tentunya membaik karena harga tanah sekitar Tol akan 
cepat meningkat. 

Masyarakat juga semakin riang dengan adanya Tol Desari 
(Depok-Antasari) yang memudahkan para komuter di 
Depok beraktivitas sehari-hari ke Pusat Jakarta. “Saya 
pribadi yang memiliki mobilitas cukup tinggi, sangat 
terbantu dengan adanya Tol Desari. Memudahkan 
mobilitas saya dari Cinere ke Jakarta. Dengan adanya 
akses ini durasi perjalanan jadi lebih singkat” tutur Marcel 
selaku PR Manager.

Akses semAkin mudAh, 
Cinere Semakin Terdepan

Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Foto: Kompas.com)

Jalan Tol Depok-Antasari (Foto: Viva.co.id)

Tidak hanya Tol Cijago dan Tol Desari, masyarakat 
juga sedang menunggu-nunggu Tol Pamulang-Cinere 
beroperasi. Dengan adanya akses ini, akan mengurangi 
kemacetan bagi masyarakat Tangerang yang ingin ke 
wilayah Depok. Begitupun sebaliknya, tidak sedikit 
masyarakat Depok yang ingin Tol tersebut sesegera 
mungkin beroperasi. Hal ini karena Tol Pamulang-Cinere 
tersambung dengan Tol Serpong-Pamulang. Sehingga, 
tidak hanya dekat ke daerah Jakarta, kini Cinere juga dekat 
ke Tangerang. Marcel sebagai salah satu warga Pamulang 
mengaku menunggu-nunggu Tol tersebut beroperasi, 
karena dapat mengurangi macet serta mempersingkat 
waktu perjalanan.
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Bogor masih menjadi wilayah yang diminati oleh para 
pencari properti. Berdasarkan Indonesia Property 
Market Index Q3 2022, Bogor masih menarik minat 

banyak pemburu properti di masa pemulihan ekonomi. 
Terjadi peningkatan indeks suplai dan harga rumah di Kota 
Bogor berada di atas rata-rata.

Hunian di Bogor kini menjadi hal yang cukup menjanjikan, 
terlebih dalam prospek tata wilayah yang kian membaik. 
Wilayah favorit ini juga didukung dengan perkembangan 
infrastruktur Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR), LRT 
Jabodetabek, serta pembenahan angkutan umum yang 
semakin memudahkan akses bagi masyarakat sekitar. 
Hal-hal itulah yang memicu para pengembang ternama 
untuk turut hadir dengan proyek properti terbaiknya. Satu 
diantaranya yaitu PT Megapolitan Developments Tbk. 

Melihat adanya potensi unggulan yang dimiliki oleh 
wilayah Bogor ini membuat PT Megapolitan Developments 
Tbk optimis untuk melebarkan sayap ke wilayah tersebut. 
Memilih Sentul sebagai area yang diyakini untuk dapat 

Jalan Tol Pamulang-Cinere (Foto: Kompas.com)

Cinere pun dekat dengan transportasi publik 
dan tempat pelayanan publik. Berbagai sektor 
pelayanan ada di Cinere. Mulai dari MRT Lebak 
Bulus, layanan kesehatan, pusat perbelanjaan, 
institusi pendidikan, dan masih banyak lagi. PT 
Megapolitan Developments Tbk. selalu berupaya 
untuk melakukan pengembangan wilayah 
dengan sebaik mungkin, hal ini juga salah satu 
faktor tingginya nilai investasi properti di Cinere. 
Sehingga, tidak heran kalau Cinere menjadi 
wilayah hunian favorit bagi masyarakat, karena 
semakin terintegrasi terutama pada wilayah sekitar 
Jabodetabek.

mengembangkan Vivo Residence. Salah satu kawasan 
penyangga Jakarta dengan pemandangan alam yang 
indah, menjadi daya tarik tersendiri. Dengan lokasi 
strategis serta akses yang mudah, Sentul masih memiliki 
lingkungan hijau dan asri sehingga menghasilkan udara 
yang bersih juga segar. Wilayah seperti ini dinilai cocok 
untuk dibangunnya Vivo Residence yang menargetkan 
masyarakat urban.

Vivo Residence merupakan hunian berkonsep smart 
home yang terletak dan terintegrasi dengan shopping mall 
di dalam kawasan megablok Vivo Sentul serta didesain 
dengan konsep modern minimalis, memiliki lansekap 
alami yang teduh dan asri, dipadu berbagai fasilitas 
modern untuk membantu gaya hidup dan keluarga. Vivo 
Residence berada dekat pintu tol Sirkuit Sentul Jagorawi 
dan juga rencana lokasi stasiun LRT Kedunghalang Bogor, 
jurusan Cibubur- Bogor dan juga dapat diakses melalui 
jalan Raya Bogor yang menghubungkan dua kota yaitu 
Jakarta dan Kota Bogor.

Bogor Jadi 
Wilayah 
ProsPektif 
UntUk ProPerti Vivo Residence
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Seiring dengan perkembangan zaman yang kian 
maju, gaya hidup masyarakat secara perlahan 
turut mengalami peralihan. Salah satu yang sudah 

diterapkan sebagian besar masyarakat urban adalah gaya 
hidup go green. Positifnya, kesadaran masyarakat urban 
terhadap lingkungan semakin meningkat dengan gaya 
hidup go green ini. Ingat maraknya animo masyarakat 
yang memulai merawat tanaman hias? Sebuah tren positif 
yang semakin hari melekat sebagai gaya hidup.

Gaya hidup inilah yang mendorong masyarakat ingin 
memiliki hunian green living. Ternyata lingkungan yang 
asri menjadi salah satu faktor penting dalam memilih 
rumah. Tidak hanya mengedepankan keindahan rumah 
dengan tanaman yang hijau, green living juga menciptakan 
lingkungan yang sehat bagi keluarga. Ketersediaan udara 
yang segar, membuat cuaca tidak terlalu terasa panas.

Cinere Parkview mewujudkan hunian green living di 
wilayah Cinere. Lokasi yang sudah terkenal sangat 
strategis dan akses yang mudah membuat hunian ini 
laris jadi incaran masyarakat urban. Tidak hanya karena 
lokasinya yang strategis, hunian ini menjadi primadona 
di Cinere karena dikembangkan di lingkungan yang asri. 
Ketersediaan taman hijau yang memperindah perumahan, 
dilengkapi dengan jogging track dan mainan anak-anak 
serta sport club house membuat hunian ini sangat cocok 
untuk masyarakat urban yang sudah berkeluarga. 

“Oh ini, konsumen kita tertarik beli rumah di Cinere 
Parkview karena dekat banget sama Tol Desari kan, terus 
termasuk hunian green living juga. Mereka yang visit-visit 
juga bilang kalau lingkungannya enak, adem gitu. Selain 
itu, Cinere Parkview kan cuma ada satu akses gate, jadi 

penghuni juga merasa aman ga terganggu sama penjual 
liar yang suka masuk komplek.” Jelas Mono selaku Sales 
Manager.

Konsumen Cinere Parkview rata-rata berusia di atas 30 
tahunan. Sebagian dari mereka merupakan keluarga 
muda, bahkan ada juga yang baru menikah. Disamping 
itu, sebagian besar konsumen Cinere Parkview membeli 
rumah memang untuk ditinggali. Walau ada juga yang 
jadikan rumahnya sebagai aset investasi tapi tidak terlalu 
banyak. Sehingga lingkungan Cinere Parkview sudah 
cukup ramai.

PT Megapolitan Developments Tbk. selalu melakukan 
pengembangan dengan sebaik mungkin. Utamanya, 
produk rumah dibeli bukan hanya produknya tetapi menjadi 
satu kesatuan dengan lingkungannya. Sehingga hal ini 
menjadi prioritas, agar impian masyarakat urban untuk 
memiliki hunian green living bisa menjadi kenyataan. Kini, 
tersisa tipe Mandevilla dan Marigold yang merupakan tipe 
unggulan Cinere Parkview ini ketersediaannya semakin 
terbatas. 

Hunian Green LivinG kini Jadi nyaTa
PT Megapolitan Developments Tbk. melalui Cinere Parkview mewujudkan hunian green living.

Bukan 
SemBaranG konSep, 
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CCTV 
24 jam

Tersedia Fasilitas 
Jogging Track

Bebas
Banjir 

15 Menit ke 
Bandara Pondok Cabe

15 Menit ke 
Stasiun MRT Lebak Bulus

5 Menit ke 
Fasilitas Pendidikan

10 Menit ke 
Fasilitas Rumah Sakit

5 Menit ke
Antasari

For ONLY

5Unit

BEST DEAL PRICE

Di Lokasi
Terbaik

COMING SOON : 
CLUB HOUSE & SWIMMING POOL

For ONLY

5Unit

BEST DEAL PRICE

Di Lokasi
Terbaik
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UPDATE

Cinere ParkView 

Terdapat masing-masing empat unit dan tiga kavling yang sudah diserahterimakan oleh PT Megapolitan Developments 
Tbk. sejak bulan Oktober 2022 di Cinere ParkView. Progres pembangunan pada Cinere ParkView tetap 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 serah terima secara bertahap di 2023.

Cinere Golf Residence

Cinere Golf Residence, perumahan exclusive dengan 
konsep tropical yang berhadapan langsung dengan 
lapangan golf. Memiliki 100 unit rumah dua lantai dengan 
harga mulai dari Rp 1 Miliar-an, kini hanya tersisa sedikit 
lagi. Konsep tropis dengan pemandangan yang asri menjadi 
daya tarik tersendiri bagi Cinere Golf Residence. Seiring 
dengan penjualan yang melambung, PT Megapolitan 
Developments Tbk. akan memenuhi komitmen untuk 
melakukan pembangunan proyek secara bertahap mulai 
2023. Ditargetkan di tahun 2023 ini disegerakan untuk 
progres pemerataan tanah dan pondasi bangunan. 
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Cattleya

Sejak bulan Oktober 2022, PT Megapolitan 
Developments Tbk. telah melakukan serah terima 
lima unit pada konsumen yang bertransaksi pada 
Cluster Cattleya. Hal ini seiring dengan semangat 
dan upaya tim proyek yang tengah bekerja dengan 
kapasitas penuh untuk percepatan pembangunan 
agar memenuhi komitmen serah terima unit. 
Ditargetkan serah terima unit lainnya akan dilakukan 
secara bertahap pada 2023.

Graha Cinere

Pembangunan di lapangan 
tepatnya pada Blok G8 terus 
berprogres. Terdapat unit yang 
pembangunannya akan mencapai 
fase tutup atap pada 2023. PT 
Megapolitan Developments Tbk. 
berkomitmen untuk melakukan 
yang terbaik agar hunian ini dapat 
segera diserahterimakan dengan 
kualitas yang baik.

The Habitat @Karawaci

Di penghujung tahun 2022, The Habitat @Karawaci hunian yang ditujukan untuk eksekutif muda, mahasiswa, dan 
keluarga kecil ini sudah terjual hampir 70% dari total unit dan sisanya disewakan. Berada di lokasi yang sangat strategis, 
berdekatan dengan pusat perbelanjaan, pelayanan publik, dan universitas elite, menjadikan The Habitat @Karawaci 
tinggi akan permintaan. Menanggapi tingginya permintaan, PT Megapolitan Developments Tbk. akan terus melakukan 
pengembangan terbaik dan berencana mengembangkan pembangunan apartemen dan hotel. 

Diketahui, The Habitat @Karawaci dibangun di atas lahan seluas 1,8 hektar terdiri dari lima menara apartemen, yaitu: 
Yale, Berkeley, Oxford, Princeton, dan Georgetown. Terdapat total 722 unit apartemen yang terbagi menjadi tipe studio 
dan tipe dua kamar tidur. Dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung seperti ruang meeting, pusat kebugaran, 
restoran, laundry, klinik, dan mini market.
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EVENT

Tepat di tanggal 28 Oktober 2022, Cinere Mall genap berusia 29 
tahun. Berdiri sejak 29 tahun lalu, selama itu pula Cinere Mall 
menemani warga Cinere dan kini dianggap sebagai Mall legend 
bagi warga sekitar. Mampu bertahan hingga sejauh ini ialah hal 
yang sangat berharga bagi Cinere Mall. Sempat terdampak oleh 
pandemic Covid-19, kini Cinere Mall berkomitmen untuk pulih dan 
bangkit. Seperti tema acara kali ini, Cinere Festival Funtastic - 
Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.

Acara ini dimeriahkan dengan beragam rangkaian acara. Mulai dari 
festival tari saman yang terdiri dari 10 grup dan penampilan Band Loji 

29th AnniversAry Cinere mAll
Cinere FeSTivaL FunTaSTiC 

puLiH LeBiH CepaT, BanGkiT LeBiH kuaT

Tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik 
Nasional oleh UNESCO. Hari Batik Nasional 
adalah perayaan nasional Indonesia dimana 
batik ditetapkan sebagai budaya lisan dan 
nonbendawi. Dalam merayakannya, masyarakat 
Indonesia disarankan untuk mengenakan batik. 
Pemerintah berharap dengan adanya Hari Batik 
Nasional ini dapat meningkatkan kesadaran 
masyarakat terhadap perlindungan dan 
pengembangan batik di Indonesia.

Sebagai upaya melindungi batik, Ikatan 
Guru TK se-Kabupaten Bogor yang terdiri 
dari 40 Kecamatan memperingati Hari Batik 
Nasional dengan menggelar acara mewarnai 
batik terpanjang lebih dari 200 meter tidak 
terputus yang melibatkan anak-anak TK. Hal 
ini dilakukan untuk mengenalkan batik sebagai 
warisan budaya kepada anak-anak TK. Acara ini 
merupakan bagian dari rangkaian acara Gebyar 
IGTK Bogor Utara.

Dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2022, 
acara terdiri dari beberapa rangkaian yaitu 
pewarnaan batik oleh anak-anak TK di Area 
Parkir B1 Vivo Mall. Setelahnya, dilanjutkan 
dengan acara fashion show di Atrium Vivo 
Mall. Pada sesi fashion show, anak-anak TK 
melakukan catwalk dengan mengenakan 
batik.  

BaTik iGTk

Flakustik sebagai pra-acara. Dilanjutkan dengan 
inti acara yaitu Anniversary Ceremony yang 
dibuka dengan penampilan tarian Nusantara, 
dilanjutkan pemotongan tumpeng sebagai 
wujud rasa syukur, penampilan tari saman, 
dan jamuan manajemen Mall. Dilengkapi pula 
dengan penampilan dari Grup Nilam Students 
dan Community Band. Cinere Festival Funtastic 
berjalan dengan lancar dan meriah, dimana para 
pengunjung memenuhi Main Atrium Cinere Mall.



MEGANEWS KWARTAL 1 2023 9

Maulid Nabi Muhammad SAW jatuh setiap tanggal 12 Rabiul Awal 
Hijriah, lahirnya suri tauladan umat Islam ke dunia Nabi Muhammad 
SAW. Makna utama dari Maulid Nabi Muhammad SAW yaitu sebagai 
bentuk dakwah dan menguatkan akidah umat Islam. Semasa 
hidupnya, Rasulullah tidak pernah menyerah untuk menjadi teladan 
bagi umat manusia di muka bumi. Beliau bersama para sahabatnya 
senantiasa mengajarkan bahwa Islam membawa kebaikan.

Di tahun 2022, Maulid Nabi Muhammad SAW jatuh pada tanggal 
8 Oktober 2022. Tidak hanya di Indonesia, seluruh umat muslim 
merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan cara masing-
masing. Pada 23 Oktober 2022, Rumah Zakat turut serta merayakan 
Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengundang anak 
yatim dan piatu seantero Jakarta. Acara ini merupakan kerjasama 
antara Rumah Zakat dengan PT Megapolitan Developments Tbk.
 
Dalam perayaan ini, terdapat 500 anak yang hadir mengikuti 
serangkaian acara yang dilaksanakan di Main Atrium Ground Floor 
Cinere Bellevue Mall. Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW ini juga 
dimeriahkan dengan penampilan marawis, tarian, dan pembacaan 
puisi oleh anak-anak. Tidak hanya itu, acara ini juga dihadiri 
langsung oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

GeByar mauLid naBi 
muHammad SaW

Hari Guru naSionaL
LomBa meWarnai anak paud & Tk 
Proklamasi Kemerdekaan RI pada 
17 Agustus 1945 menggelorakan 
penyelenggaraan Kongres Guru 
Indonesia yang diadakan pada 
24-25 November 1945. Sejak 
Kongres tersebut, semua guru 
menyatakan diri bersatu di bawah 
wadah PGRI yang menyatakan 
kesetiaannya dalam pengabdian 
sebagai organisasi perjuangan, 
organisasi profesi, dan organisasi 
ketenagakerjaan yang bersifat 
unitaristik, independen, dan non-
partai politik. 

Sebagai bentuk penghormatan 
kepada guru-guru, 25 November 

ditetapkan sebagai Hari Guru 
Nasional. Dalam memperingati 
Hari Guru Nasional, biasanya 
setiap sekolah merayakannya 
dengan upacara dan dilanjutkan 
berbagai macam kegiatan 
kreativitas siswa yang ditujukan 
kepada Guru. Dalam rangka 
menyambut Hari Guru Nasional 
2022 dan HUT PGRI ke-77, PGRI 
Sukaraja menyelenggarakan 
Lomba Mewarnai untuk anak-
anak PAUD dan TK se-Kabupaten 
Bogor. Acara ini diadakan pada 
tanggal 22 November 2022 di 
Atrium Vivo Mall dan diikuti oleh 
650 siswa PAUD dan TK.
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Keunikan body dan kuatnya brand Volkswagen membuat mobil 
VW memiliki tempat tersendiri di hati pecinta otomotif. Komunitas 
VW se-Indonesia rutin mengadakan Festival Volkswagen setiap 
tahunnya, dan tahun ini memasuki tahun ke-10. Dilaksakan pada 
tanggal 10 Desember 2022 di Vivo Walk, Festival VW diikuti oleh 
80 peserta dan terdapat 30 Volkswager dari berbagai kategori 
atau jenis.

Festival VW ini diselenggarakan sebagai ajang kumpul antar 
anggota komunitas, sehingga dapat memperluas relasi dan 
berbagi cerita dengan sesama pecinta otomotif. Selain itu, di 
Festival VW kali ini juga menjadi ajang jual beli atau tukar tambah 
mobil antar peserta serta ajang bursa spare part.

FeSTivaL 
voLkSWaGen

Minangkabau merupakan suku bangsa yang tinggal di 
Pulau Sumatera, tepatnya berada di Provinsi Sumatera 
Barat. Terdapat banyak sekali kebudayaan Minangkabau, 
termasuk kuliner khas Minang yang sudah mendunia, 
rendang contohnya. Makanan asal Minangkabau ini 
berhasil menjadi urutan pertama dari 50 makanan terlezat 
di Dunia. Sehingga, kebudayaan Minangkabau ini penting 
untuk dilestarikan agar eksistensinya tetap terjaga.

Komunitas Penggiat Seni dan Kuliner Minangkabau, wadah 
perkumpulan masyarakat urban Minang Jabodetabek 
selalu melakukan  berbagai aktivitas sosial, berkesenian 
dan bersosialisasi dengan pendekatan seni budaya. Salah 

FeSTivaL kuLiner 
& Seni Budaya 
minanGkaBau

satu kegiatan Komunitas ini adalah Festival Kuliner & Seni 
Budaya Minangkabau yang berlangsung di Pelataran 
Parkir Cinere Mall pada tanggal 22-25 Desember 2022.

Berlangsung selama empat hari, Festival Kuliner & Seni 
Budaya Minangkabau ini diihadiri oleh lebih dari 200 orang 
per harinya. Terdiri dari berbagai rangkaian acara seperti 
festival kuliner, parade budaya, lomba senam aerobik, 
saluang & rabab, lomba tari wonderland Indonesia, 
permainan adat Nagari, lomba mewarnai, dan pentas 
budaya Minangkabau. Terlihat antusiasme pengunjung 
mengikuti rangkaian acara dengan memadati Cinere Mall.
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Memiliki bentuk tubuh yang kekar menjadi idaman bagi 
sebagian besar pria. Untuk mendapatkannya, dibutuhkan 
latihan yang konsisten. Tidak hanya itu, para pria juga 
perlu mengonsumsi suplemen kesehatan yang dapat 
mendukung usahanya. Tanggal 6 November 2022, Pro 
Hybrid Nutrition sebagai salah satu distributor merek 
suplemen kesehatan mengadakan acara Gladiator 
Championship dan Zumba Party di Vivo Mall.

Acara ini merupakan ajang bagi Pro Hybrid Nutrition 
untuk mengenalkan produk PH Nutrition. Selain itu, Pro 
Hybrid Nutrition juga memberikan kesempatan para 
penggiat olahraga binaraga untuk unjuk diri serta berbagi 
pengetahuan seputar produk-produk PH Nutrition. 
Penggiat olahraga binaraga ini juga melakukan edukasi 
terkait bagaimana cara melakukan binaraga yang baik.

Pada rangkaian acara, terdapat 300 peserta yang hadir 
untuk mengikuti Zumba Party di Area Vivo Walk pada pagi 

GLadiaTor 
CHampionSHip

 
Indonesia merupakan Negara yang kaya akan budaya, khususnya memiliki banyak jenis tari tradisional. Tari tradisional 
bukan hanya sebuah kesenian biasa, tapi sudah menjadi identitas bagi setiap daerah di Indonesia. Merupakan hasil 
ekspresi manusia atas keindahan sistem budaya, tari tradisional harus tetap dilestarikan agar tidak hilang seiring 
berkembangnya zaman. Sebagai upaya melestarikan tari tradisional, Kota Depok menyelenggarakan Lomba Tari Kreasi 
Nusantara Se-Kota Depok.

Peserta lomba menampilkan tari tradisional dari berbagai daerah. Dihadiri oleh total 200 peserta dan pendamping per 
harinya, acara yang dilaksanakan pada tanggal 5-6 November 2022 di Main Atrium Ground Floor Cinere Bellevue Mall 
bertujuan untuk meningkatkan kreativitas para peserta. Terdapat beberapa hadiah yang akan diberikan kepada para 
peserta yang memperoleh penilaian terbaik dari dewan juri, sebagai bentuk apresiasi.

Tari kreaSi 
nuSanTara 
Se-koTa 
depok

hari sebelum kompetisi gladiator dimulai. Disamping itu, 
kompetisi terdiri dari beberapa kelas yaitu new beginning, 
fitness body, dan gladiator. Kompetisi ini diikuti oleh 
sekitar 450 peserta yang memenuhi Atrium Vivo Mall. 
Terdapat hadiah uang tunai, piala & piagam, serta produk 
PH Nutrition.

FeSTivaL 
voLkSWaGen
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CALENDAR EVENT
JANUARI - MARET 2023

JANUARI ‘22
HAppy CHINese New yeAR 

FeBRUARI ‘23
etNIC spRINg

MARet & ApRIl ’23
RAMAdHAN & IdUl FItRI

cinerebellevuemall

25 JANUARI 2023
tHe ORIeNt VIBes

FeBRUARI 2023 
lOVe sweet ROMANtIC 

MARet - ApRIl 2023 
RAMAdHAN FestIVe

cineremalldepok
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Note: Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu, untuk update info terkait event dapat cek di akun instagram

22 JANUARI 2023
BARONgsAI
 
22 JANUARI-19 FeBRUARI 2023 
(eVeRy sAtURdAy - sUNdAy)
lOVe ACCOUstIC
 
22 JANUARI-19 FeBRUARI 2023 
(eVeRy sAtURdAy)
pOUNdFIt

vivomallbogor

22 JANUARI-19 FeBRUARI 
2023(eVeRy wedNesdAy)
lINe dANCe

MARet - ApRIl 2023
eVeNt RAMAdHAN
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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


