
DAERAH MANGGA BESAR 

 

Mangga Besar merupakan suatu kelurahan yang terletak di Kecamatan Halaman Sari, Jakarta 

Barat. Zona ini pula dapat merujuk pada kawasan di dekat Jalur Raya Mangga Besar ataupun 

yang kerap diucap Mabes, suatu jalur utama yang jadi penghubung antara kawasan Gajah Mada– 

Hayam Wuruk dengan kawasan Gunung Sahari. Kawasan ini populer selaku salah satu pusat 

hiburan malam di Jakarta, semacam cafe, diskotik, pub serta spa. Tidak hanya populer dengan 

hiburan malamnya, wilayah Mangga Besar pula populer selaku tempat wisata kuliner, mulai dari 

seafood, masakan Indonesia, sampai Chineese food. Banyak orang mau tinggal di mangga besar 

sebab ramai hendak orang, sehingga tempatnya sangat strategis buat di huni. Wilayah ini pula 

gampang dijangkau dengan kendaraan universal lewat stasiun kereta Mangga Besar ataupun 

Stasiun BRT TransJakarta Glodok.  

Buat dapat ngindap di kawasan mangga besar, Kamu dapat melaksanakan pengindapan. Kamu 

bisa dengan gampang menciptakan kost dengan sistem setiap hari ataupun mingguan yang 

menawarkan harga sangat murah. Pasti saja tidak hanya kost setiap hari, pula ada kost bulanan 

yang melayani karyawan serta karyawati yang bekerja di kawasan Mangga Besar. Kost Mangga 

Besar ini biasanya ditawarkan dengan harga 1– 2 jutaan per bulan. Buat sarana dapat beragam, 

semacam KRL Jabotabek di Stasiun Mangga Besar, APTB Transjakarta AC45 Kota- Ciputat, 

Transjakarta Koridor 1, serta Metromini U25 Kota- Pademangan. Di situ pula terdapat rumah 

sakit bernama Husada. Buat kalian yang memerlukan data alamat ini, kalian dapat tiba ke Jalur 

Mangga Besar Raya Nomor. 137- 139, RW. 01, Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Mangga 2 Sel. 

Sawah Besar. Terdapat pula diskotik buat kalian yang enggan jalan- jalan di pagi hari.  

Buat kalian yang bernazar melaksanakan kost di mangga besar dapat melaksanakan suveri 

terlebih dulu, sebab tidak seluruh kost di mangga besar menawarkan sarana yang sama. Kamu 

dapat melaksanakan review dari orang- orang yang memanglah telah sempat melaksanakan kost 

di mangga besar. Buat data yang lain Kamu dapat memandang postingan yang lain tentang 

metode memilah kost di mangga besar supaya kamu tidak salah memilah. Ataupun kamu mau 

langsung tiba ke mangga besar serta melaksanakan pengindapan? Dapat cek postingan kita yang 

lain, sebab ada nama serta posisi kost di mangga besar. 


