
Pejaten Village - Pusat Perbelanjaan dan Hiburan Keluarga 
yang Elegan dan Lengkap di Selatan Jakarta 

 
Berlokasi di kawasan strategis antara simpang Kemang, Buncit, Ragunan, dan Pasar Minggu—
tepatnya di Jl Warung Jati  Pejaten, Jakarta Selatan—Pejaten Village menjadi salah satu 
tempat belanja dan hiburan keluarga yang selalu ramai dikunjungi, tidak hanya di akhir pekan 
namun juga di hari-hari biasa.  
 

Pusat perbelanjaan yang dikembangkan oleh PT. Lippo Karawaci Tbk ini, sudah berdiri sejak 
tahun 1991 dengan nama Pejaten Mall.  
 

Pada tahun 2007, kawasan perbelanjaan yang memiliki luas 43.000m² ini dirombak dan 
diperbarui dengan desain elegan sehingga menjadi shopping mall modern yang terdiri dari 6 
lantai pertokoan dan 2 lantai basement, yang juga dilengkapi dengan al fresco deck seating & 
dining, serta open space children  playground. 
 

Saat ini Pejaten village memiliki 8 toko induk, dengan 165 pertokoan yang menjajakan 
berbagai produk dan jasa. Sebagai one stop shopping mall, Anda bisa memanfaatkan berbagai 
fasilitas yang bisa menunjang berbagai kebutuhan, seperti: 
 

 Fasilitas berbelanja 
 

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja Anda, Matahari Dept. Store, Hypermart, 
Sarinah, Gramedia, Elektronic Solution, Sport station, hingga ratusan toko dan gerai tenant 
lainnya menyediakan berbagai pilihan produk, mulai dari fashion, buku, peralatan olah 
raga, barang-barang elektronik, hingga perlengkapan dan kebutuhan rumah tangga sehari-
hari. 

 

 Fasilitas hiburan 
 

Tidak hanya berbelanja, lengkapi hiburan keluarga Anda dengan menonton bioskop di 
Cinema XXI, mengajak anak-anak bermain di Pirates Adventure, Kidz Station atau Waka-
waka games, karaoke bersama teman dan kerabat di Inul Vista, atau menyaksikan berbagai 
acara yang diselenggarakan oleh pengelola Pejaten Village.    

 
 Restoran dan food court 

 

bercengkramalah bersama keluarga, teman dan kerabat sambil memanjakan lidah dan 
menikmati beragam kuliner di restoran, café atau food court yang tersedia, seperti Kemiri, 
Rice Bowl, The Coffe Bean & Tea Leaf, J.CO Donuts & Coffe, Hanamasa, Solaria, dan masih 
banyak lagi. 

 

 Fasilitas olah raga, perawatan tubuh & kesehatan keluarga 
 

Atau bagi Anda yang ingin berlatih kebugaran atau melakukan perawatan tubuh, Anda bisa 
mengunjungi Fitnes First, with Smile Dental Clinic, Rudy Hadi suwarno salon, pax one 
Barber Shop, Naya Beauty Skin Clinic, dan masih banyak lagi. Mall ini bahkan menyediakan 
fasilitas Nursery Room bagi para ibu yang sedang menyusui.  

 

 Fasilitas ibadah 
 

Tanpa harus meninggalkan kewajiban untuk beribadah, Pejaten Village menyediakan 
mushola di LG dan Lantai 3. Selain itu bagi umat Nasrani dipersilakan untuk beribadah di 
GBI yang terdapat di lantai 3. 

 
 Fasilitas parkir 

 

Kawasan parkir yang tersedia cukup luas dengan kapasitas sebanyak 2000 mobil dan 2100 
motor. Terdapat pula layanan valet parking di Ground Floor, bahkan salon mobil bagi Anda 
yang ingin merawat kendaraan sambil menemani istri dan anak-anak berbelanja. 

 
 



Pusat perbelanjaan ini bisa diakses dengan mudah menggunakan Transjakarta Koridor 6 
(Dukuh Atas – Ragunan), serta dilalui beberapa trayek transportasi umum lainnya seperti: 
 

- Kopaja S 602 (Ragunan - Tanah Abang)  
- Kopaja S 605 A (Ragunan – Blok M) 
- Kopaja S 614 (Pasar Minggu – Blok M) 
- Kopaja P 20 (Senen – Lebak Bulus) 
- Metromini S 77 (Ragunan – Blok M) 
- Metromini S 75 (Pasar Minggu – Blok M)  
- Patas AC Steady Safe 48 (Grogol – Depok) 
- KWK 11 (Pasar Minggu – Lebak Bulus), dan 
- Mikrolet 36 (Ragunan –Pasar Minggu) 
 
Dengan berbagai kelengkapan fasilitas dan kemudahan akses, tepat kiranya jika Anda 
menjadikan Pejaten Village sebagai pilihan tempat berbelanja dan hiburan keluarga.  
 
 


