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Green Park Group ada lah Group pengembang perusahaan 
properti yang mempunyai komitment loya l itas terhadap mitra 
kl ien da lam mewujudkan suatu kawasan permukiman yang 
tertata rapih, indah, aman dan nyaman yang berkelanjutan, 
ramah l ingkungan dengan performa kua l itas bangunan yang 
sangat baik.

ABOUT
GREEN PARK

Ramah lingkungan 
dengan performa 
kualitas bangunan 
yang terbaik.
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Didiri kan oleh I r. Rahman Fi lzi M.T dengan sejum-
lah portofol io dan pengalaman yang secara kon-
sisten, komitment memberdayakan perusahaan 
untuk terus berkembang pesat dan terus men-
awarkan konsep unik dan modern dalam seluruh 
arsitektur bangunan yang dikembangkannya, 
d imana hal tersebut merupakan sebuah keunggu-
lan tersendiri dalam proyek pengembangan peru-
mahan maupun properti komersial.

Sampai saat ini, Green Park telah mengembang-
kan beberapa proyek perumahan diantara nya 
Cibinong Green Park dan proyek yang sedang 
berjalan seperti Sawangan Green Park dan 
Cirimekar Green Park mel iputi perumahan, dan 
ruko komersial yang berlokasi d i Depok dan Cibi-
nong.

Terus menawarkan 
konsep unik dan 
modern dalam 
seluruh arsitektur 
bangunan yang 
dikembangkannya,

OUR 
HISTORY
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Menjadi perusahaan pengembang properti 
terdepan yang paling proaktif dan inovatif di 
Indonesia, dengan tanggung jawab yang kuat 
untuk meningkatkan kualifikasi hidup bagi 
penduduk dan melestarikan lingkungan alam.

Menjadi yang terdepan dalam bisnis properti dan menjadi 
yang paling unggul

Menjadi perusahaan multinasional yang 
menguntungkan dengan hasil yang lebih baik 

bagi investor dan masyarakat

Profesional dan menguntungkan

Menjadi pilihan pertama bagi konsumen

OUR
MISSION

OUR 
VISION
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Green Park Group adalah perusahaan 
pengembang properti yang memberikan 
pengembang kawasan perumahan terpadu 
yang terkemuka, dengan selalu berusaha 
untuk melakukan yang terbaik, menjadi profe-
sional dan menguntungan, sehingga menjadi 
pi l i han pertama konsumen. Green Park Group 
telah menjadi perusahaan properti yang 
pal ing terbaik, dalam hal produk, lokasi dan 
segmen pasar.

Green Park Group memberikan kehidupan 
yang lebih baik bagi masyarakat serta mem-
bawa kesejahteraan dan kemakmuran pada 
konsumen. Memberikan suasana yang indah, 
aman dan nyaman serta ramah l ingkungan, 
dengan mengembangkan kelompok properti 
yang berjuang pada keunggulan dan inovasi 
yang sangat baik.

Discover
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Green Park Group memberikan kenyamanan dan ditunjang dengan berbagai 
macam fasi l itas. Guna membuat para penghuni perumahan lebih nyaman untuk 
menghuni rumah yang berada di komplek perumahan yang asri dan ramah 
l ingkungan.

Harmony Living In The Green Residence Terletak di daerah 
Bojongsari Depok, Sawangan Green Park merupakan kawasan 
hunian perumahan dan ruko yang sangat asri yang terletak di 
Selatan Jakarta. Dimana fasilitas penunjang tersedia seperti 
Masjid, Danau Buatan, Jogging Track, Taman Bermain, Taman 
Buah, Sarana Olahraga, Security 24 Jam, One Gate System 
Kawasan dengan lahan kurang lebih 2,77 hektar ini merupakan 
hasil pengembangan dari PT. Mitra Karya Andalas.

Kawasan hunian perumahan dan ruko yang sangat asri yang 

terletak di tengah Kota Cibinong dengan konsep SMART LIVING 

dilengkapi smart home system yang memudahkan dan 

mengontrol rumah dari gadget di dalam genggaman anda.

Hunian arsitektur modern dengan pembagian ruangan yang 

memaximalkan pencahayaan dan sirkulasi udara yang sangat 

baik. ditambah lingkungan perumahan yang menerapkan sitem 

pemanfaatan SOLAR ENERGI dengan menggunakan lampu 

solar cell.

Konsep desain modern yang ramah lingkungan dengan gaya 

arsitektur tropis dan didukung lingkungan yang sejuk nan asri, 

hadir sebuah hunian exclusive dengan akses terbaik untuk 

anda.

Discover
Real Estate
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Green Park Group memberikan bangunan perumahan  
yang kokoh dan kawasan hunia perumahan yang 
sangat asri, dengan fasilitas penunjang yang lengkap 
dengan prasarana lingkungan yang aman, indah dan 
ramah lingkungan.

Discover
Industrial 
Commercial

Ruko Sawangan
Green Park
Merupakan kawasan hunian perumahan dan ruko yang 
sangat asri yang terletak di Selatan Jakarta. Dimana 
fasilitas penunjang tersedia seperti Masjid, Danau 
Buatan, Jogging Track, Taman Bermain, Taman Buah, 
Sarana Olahraga, Security 24 Jam.

Ruko 3 Lt Cirimekar
Green Park
Hunian perumahan dan ruko yang sangat asri yang 
terletak di tengah Kota Cibinong dengan konsep 
SMART LIVING di lengkapi smart home system 
yang memudahkan dan mengontrol rumah dari 
gadget di dalam genggaman anda.
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Berikut ini kelebihan dan berbagai keuntungan yang diberikan oleh Green Park Group kepada 
anda, sebagai berikut:

Our
Location

ADVANTAGE
OUR

Memberikan loyal itas kepada mitra pelang-
gan

Dalam mewujudkan pemukiman yang 
indah dan rapih

Memberikan Kawasan Yang Ramah 
Lingkungan

Performa kual itas bangunan yang sangat 
baik.

Dengan harga, cici lan yang terjangkau. 
Harga kompetitiv & terjangkau dibandingn-
ya dengan competitor sekelasnya, Dp 
rendah dengan cara pembayaran yang 
fleksibel.

Legal itas dan perizinan aman dan 
sesuai aturan 

Fasi l itas lengkap untuk menunjang 
kebutuhan hidup

Dukungan KPR dari banyak perbankan

Lokasi pengembangan diapit oleh jalan 
tol,Akses kendaraan yang mudah, dekat 
denagn stasiun, d ikel i l ingi oleh sekolah

Pengembangan di l ingkungan asri dan 
hijau, dengan udara yang mendukung 
kesehatan dan kenyamanan hidup.

Bangunan mewah dan berkual itas 
tinggi dan kual ita bangunan terbaik.
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Depok

Sawangan
Green Park

Cibinong
Green Park

Ciri Mekar
Green Park

Jl. Raya B
ogor

J l. Si l iwangi

Jl. Sawangan

Stasiun Cibinong



Berikut ini potret perumahan dan ruko hasi l 
pengerjaan Green Park Group.

OUR 
GALERY
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