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GARDEN HOUSE
AT FLORENCE

MAL CIPUTRA
BANJIR PROMO!

CUREGGIA PARK

Rum ah C an t ik denga n P r ivate Garden
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INVESTASI
YANG SIAP HUNI
Salam Sejahtera,
Memasuki bulan suci Ramadan, saya mengucapkan
selamat menjalankan ibadah puasa untuk para pembaca
budiman yang menjalaninya. Semoga selalu diberikan
kelancaran beribadah.
Sebagai kota mandiri, CitraRaya Tangerang selalu
berinovasi dengan menghadirkan berbagai pilihan hunian
istimewa, seperti Cluster Cureggia Park yang terletak di
kawasan eksklusif Lugano Lake Park yang merupakan
hunian terpadu dengan konsep urban resort development
yang berada tepat di jantung kota CitraRaya, Tangerang.
Adanya Cluster Cureggia Park di kawasan ini menjadi
pilihan tempat tinggal yang ideal. Konsep rumahnya adalah
rumah 1 lantai dengan fasad bergaya modern progresif
dan memiliki lay out inner courtyard atau area terbuka di
tengah rumah. Selain nyaman, rumah ini juga memiliki
fitur-fitur teknologi canggih yang mendukung smart home.
Tersedia fitur smart door lock di pintu utama serta CCTV
outdoor yang akan mendukung sisi keamanan tiap unit.
Selain itu, ada juga fitur smart switch untuk menghidupkan
atau mematikan lampu secara otomatis. Hadir juga, Garden
House di Cluster Florence yang asri untuk penghuninya
terlebih rumah ini juga memiliki fasad modern dengan
berbagai ventilasi yang membuat sirkulasi udara baik.
Kabar gembira datang dari Mal Ciputra yang
memiliki program promo selama bulan Ramadan.
Adanya CGV Cinema di dalam Mal juga menjadi
alternatif pilihan tepat untuk hiburan sekaligus
quality time bareng keluarga. Masih di area
yang sama, Anda bisa memenuhi keinginan
berolahraga di CGV Sports Hall.
Dengan adanya berita menarik di edisi ini,
saya berharap para pembaca mendapatkan informasi
tambahan yang menghibur. Tak lupa saya juga
mengucapkan selamat
Hari Raya IdulFitri, Mohon Maaf
Lahir Batin.

Budiarsa Sastrawinata
Direktur Utama PT Ciputra Residence
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HUNIAN SIAP HUNI YANG ASRI

CUREGGIA PARK

HUNIAN ASRI BERKONSEP SMART HOME

M

emiliki rumah di lingkungan yang asri dengan banyak pepohonan tentu
memiliki banyak manfaat untuk para penghuninya. Suasana nyaman dan
udaranya terasa sejuk dan terasa menenangkan. CitraRaya hadirkan unit
terbaru di Cluster Cureggia Park yang masuk dalam kawasan hunian eksklusif Lugano
Lake Park dengan total luas pengembangan mencapai 200 hektare.
Lokasinya sangat strategis karena

berdekatan dengan Universitas Esa
Unggul, dan Mal Ciputra. Di dalam
kawasan Lugano Lake Park ini juga

terdapat Lugano Lake, danau alami
seluas 20 hektare dan Lugano Park

berupa hutan kota seluas 2 Hektare.
Kini, di dalam hunian eksklusif
Lugano Lake Park hadir Cluster
Cureggia Park yang merupakan
rumah 1 lantai dengan fasad bergaya
modern progresif dan memiliki
konsep layout inner courtyard atau
area terbuka di tengah rumah serta
KONSEP DESAIN DI DALAM RUMAH YANG LUAS

Lugano Lake Park merupakan pengembangan

hunian terpadu dengan konsep urban resort development

yang berada tepat di jantung kota CitraRaya, Tangerang.
Dan Cluster ini memiliki beberapa keunggulan yang

menjadikannya sebagai pilihan tepat untuk hunian idaman.

view private garden di kamar utama.
Adanya area terbuka ini membuat

unit di Cluster Cureggia Park juga berkonsep rumah tumbuh
dan memiliki cross ventilation – dengan plafond yang tinggi
(sampai dengan 5,1 meter) sehingga sirkulasi udara bisa
berjalan dengan baik dan memiliki sumber pencahayaan alami.
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Tiga Tipe Pilihan

Cluster Cureggia Park menghadirkan tiga pilihan

unit rumah dengan design arsitektur Modern Progresif,

yaitu Tipe Loco (5x12,5) dengan luas bangunan 33 meter
persegi, Tipe Ligaino (5x15) dengan luas bangunan
40 meter persegi, dan Tipe Mulino Standar (7x15)

dengan luas bangunan 48 meter persegi. Ketiga tipe ini
dilengkapi dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan

1 carport. Tersedia juga Tipe Mulino Extension dengan

luas bangunan 55 meter persegi dan dilengkapi 3 kamar
tidur + 1 kamar mandi.

BACKYARD YANG BISA DIMANFAATKAN SEBAGAI RUMAH TUMBUH

Konsep Smart Home

Konsep modern dari tiap unit di Cluster

Cureggia Park tidak hanya ditunjukkan dari

fasad bangunan saja. Tiap unit di cluster ini

sudah dilengkapi dengan fitur teknologi canggih
yang mendukung konsep smart home. Tersedia
fitur smart door lock di pintu utama serta

CCTV outdoor di area teras depan yang akan

mendukung sisi keamanan tiap unit. Selain itu,

ada juga fitur smart switch untuk menghidupkan
atau mematikan lampu secara otomatis.

Cluster Cureggia Park dilengkapi sistem

keamanan 24 jam dengan CCTV, jaringan internet
fiber optic, jaringan telepon, dan free 1 tahun

untuk TV kabel serta jaringan internet. Tersedia

juga fasilitas children playground untuk menemani
anak-anak bermain.

BAGIAN DALAM PUN ASRI

CUREGGIA PARK JUGA MEMILIKI FITUR SMART HOME
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hot pro du c t

S

ebuah hunian berkonsep
rumah tumbuh yang
memiliki pencahayaan
terang dan sirkulasi udara sehat
dihadirkan untuk memenuhi
keinginan masyarakat modern.

FASAD MODERN DENGAN BERBAGAI VENTILASI

Sesuai namanya, ada area inner court yang luas

(panjang lahan yang ditawarkan 16-18 meter) bisa

dijadikan sebuah taman di dalam rumah sehingga setiap

penghuninya merasakan keteduhan dengan suasana damai.
Berdesain modern tropis, rumah ini juga dibangun dengan
bahan material berkualitas; ornamen tampak depan wood

plank, kusen pintu dan jendela aluminium anodize, rangka
atap baja ringan. Lingkungan Cluster Florence sudah

dilengkapi dengan instalasi listrik bawah tanah, koneksi

internet lancar, sistem drainase tertutup dan keunggulan
lainnya. Tak hanya itu, Garden House juga dilengkapi

taman, jogging track, children playground, outdoor gym dan
barbeque area.

Hanya 35 Unit

Berada di Cluster Florence, artinya Garden House

memiliki lokasi sangat strategis karena berdekatan sekolah
Citra Berkat, Sarana ibadah, Mall, serta CitraRaya Business

District. Menjadikannya spesial, cluster ini juga sangat aman

karena ada kamera CCTV selama 24 jam dan dikelilingi oleh
fasilitas skala kota mandiri yang lengkap.

Ada dua tipe, Giotto dan Giotto Park di mana setiap

RUANG KELUARGA YANG TERINTEGRASI DENGAN INNER COURT

Perumahan CitraRaya, Tangerang tidak berhenti

berinovasi dengan menghadirkan hunian nyaman

tipe memiliki kelebihan tanah belakang rumah yang terpisah
dari rumah utamanya, sehingga para penghuni bisa

memanfaatkan tanah tersebut sesuai selera masing-masing.
Serah Terima Rumah Garden House hanya

sekaligus menyehatkan. Kini, ada Garden House yang

membutuhkan waktu 18 bulan Spesialnya lagi, saat Anda

tropic juga yang dilengkapi dengan banyak ventilasi

memiliki tetangga sehingga kebutuhan lingkungan sosial

berada di Custer Florence dengan desain fasad modern
sehingga membuat sirkulasi di dalam rumah baik dengan

pencahayaan alami yang membuat rumah semakin nyaman
dan terang.

tinggal di sini, lingkungan cluster sudah asri dan sudah

terpenuhi. Garden House ini sangat terbatas hanya ada 35

unit rumah, jadi tidak perlu menunggu lama untuk memiliki
rumah impian nan sehat.
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BANJIR PROMO

M

al Ciputra Tangerang
tak henti memberikan
pengalaman berbelanja yang
menyenangkan bagi pengunjung,
salah satunya dengan menghadirkan
berbagai event dan promo menarik
di bulan Maret dan April. Yuk, cek
langsung event dan promonya!

DESAIN INDAH MENYAMBUT BULAN SPESIAL

INTERNATIONAL BOOKS
& TOYS FAIR
Bekerja sama dengan Millennia Store, Mal Ciputra
Tangerang mengadakan International Books & Toys Fair pada
15 Maret-3 April 2021 di area Ground Floor. Acara ini bertujuan
untuk mengedukasi pengunjung tentang pentingnya membaca
sejak dini, sekaligus menjadi event menarik bagi pecinta buku
dan penggemar mainan.
Event ini semakin menarik dengan adanya bedah buku
bersama brand dan berbagai promo istimewa, mulai dari diskon
up to 90% untuk seluruh produk buku dan mainan hingga free
sepeda statis untuk pembelanjaan minimal Rp300.000.

SUASANA RAMADAN SUDAH TERASA DI LOBI MAL

SHOPPING PROGRAM MARET DAN
APRIL
Kabar gembira juga ada bagi pengunjung setia Mal
Ciputra Tangerang. Lewat program belanja “Semua Diskon

Ichiban, Ta Wan, dan Dapur Solo. Tersedia beberapa opsi
menu menarik yang bisa dibeli dengan potongan harga
50% atau maksimal potongan Rp20.000.
Selain itu, untuk menyambut Ramadan, ada program

50%”, mereka bisa mendapatkan kupon diskon 50% setiap

“THR Ramadan”. Dengan pembelanjaan minimal Rp500.000,

berbelanja minimal Rp350.000 di tenant Mal Ciputra

pelanggan bisa mendapatkan hadiah voucher belanja langsung

Tangerang. Kupon tersebut bisa digunakan di beberapa

tanpa diundi senilai Rp50.000 atau Rp 75.000. Program ini

tenant, seperti Solaria, JCO Donuts & Coffee, Shihlin,

berlangsung per tanggal 1 April-3 Mei 2022.
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CGV MAL CIPUTRA
QualityTime

P

ara pecinta film tentu tidak
asing lagi dengan CGV. Animo
masyarakat CitraRaya datang ke
tempat bioskop CGV ternyata besar,
setelah hadir di EcoPlaza, CitraRaya.
Bioskop ternama asal Korea Selatan ini
kini hadir di Mal Ciputra Tangerang.

FASILITAS SPORTS HALL
Selain auditorium yang memberikan kenyamanan,
juga memberikan fasilitas lain untuk masyarakat modern
yang bergaya hidup sehat, CGV menyediakan fasilitas
CGV Sports Hall yang dapat digunakan area berolahraga
futsal maupun basket, dan sudah dilengkapi dengan
locker room untuk penyimpanan barang, shower serta
ruang ganti.
Tidak hanya terbatas untuk berolahraga, area
Sports Hall yang luas juga memberikan ruang bagi
pengunjung untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti

Sejak tanggal 13 Oktober 2021, CGV Mal Ciputra

acara pertemuan, pertunjukan, acara korporasi, acara seni

Tangerang resmi beroperasi dan menayangkan film-film

budaya maupun lainnya. Cara penyewaan Sports Hall ini

berkualitas yang sangat menghibur. Tak hanya itu, CGV juga

sangat praktis dan dapat dilakukan melalui www.flex.co.id.

memberikan kenyamanan untuk para penonton dengan

Untuk menunjang kebutuhan pengunjung tersedia

konsep interior industrial modern yang dipadukan suasana

juga berbagai makanan dan minuman di area

klasik dan kekinian. Desain ini tentunya mendukung

Concession atau Popcorn Zone. Sangat cocok

CGV menjadi tempat hangout sekaligus quality

dinikmati pengunjung baik yang berolahraga

time yang menyenangkan.

maupun menonton.

Terdapat empat auditorium dengan
kapasitas lebih dari 600 bangku
dan dilengkapi dengan kualitas
teknologi audio visual yang
tinggi dari segi suara
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berbagai tipe untuk memberikan pengalaman

D
N
RE
KE
N
AI
ES

sering dijumpai dengan barisan kursi tegak namun tetap

D

Regular, tipe ini merupakan auditorium yang paling
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menonton yang berbeda-beda. Ada auditorium

memberikan kenyamanan selama menonton. Ada juga
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tipe Sweet box dengan konsep mini sofa yang lebih
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luas dan tanpa sandaran tangan, sangat cocok
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untuk pengunjung yang ingin menonton lebih
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privat. Tipe auditorium lainnya adalah tipe
N

Satin, yang menawarkan bangku empuk,
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nyaman, dengan kesan lebih premium.
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LINGKUNGAN NYAMAN

DENGAN RUTIN BAYAR IURAN

S

ebuah kawasan hunian tentu memerlukan pemeliharaan agar lingkungannya
tetap terjaga kebersihan dan keindahannya yang pastinya menambah
kenyamanan sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup penghuninya.

CitraRaya melalui Manajemen Kota terus
berkomitmen untuk senantiasa mengelola lingkungan
lewat berbagai sektor, mulai dari menyediakan petugas
keamanan, pemeliharaan kebersihan lingkungan,
perawatan taman bermain, median jalan, juga
pemeliharaan jalan serta lampu penerangan jalan umum
(PJU). Selain itu, dilakukan juga pemeliharaan saluran
air dan pengadaan air bersih, polder, pemeliharaan
dan perbaikan pagar batas cluster atau wilayah, hingga
pengangkutan sampah rumah tangga.
Untuk mendukung terlaksananya program-program
tersebut, tiap penghuni diwajibkan berkontribusi
untuk membayar iuran pengelolaan lingkungan (IPL)
dan Perusahaan Daerah Air Minum. Dengan rutin
membayarnya, penghuni sekaligus mendukung kegiatan
perawatan dan pemeliharaan lingkungan, sehingga
membantu menciptakan lingkungan hunian yang
nyaman dan aman untuk ditinggali.

Kenaikan Secara Berkala

Untuk membantu meningkatkan kualitas program

perawatan dan pemeliharaan lingkungan, serta penyediaan
air bersih akan terjadi kenaikan IPL dan PDAM secara
berkala. Hal ini merupakan penyesuaian atas kenaikan
biaya, terutama karena banyak mempekerjakan tenaga
kerja dan harus menyesuaikan kenaikan upah yang berlaku.
Dengan adanya kenaikan tersebut, diharapkan
petugas atau tenaga kerja yang ada dapat bekerja lebih
maksimal sehingga pelayanan yang diberikan juga semakin
baik. dan air bersih untuk kehidupan juga selalu terjaga.
Karena itu, Manajemen Kota menghimbau kepada
penghuni Citra Raya untuk dapat melakukan pembayaran
IPL dan PDAM secara rutin setiap bulan, sehingga
pelayanan perawatan, pemeliharaan lingkungan dan air
bersih yang dijalankan tidak mengalami kendala. Mengingat
saat ini masih terdapat penghuni yang belum melaksanakan
atau masih terdapat tunggakan pembayarannya, sehingga
akan mengakibatkan pelayanan menjadi tidak maksimal.

My
nda
con
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ada
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Praktis
Bayar
Tagihan
Lewat
PANDUAN

M Y CIP UTRA
APLIKASI
MYCIPUTRA

Virtual Account Lama

Pada halaman virtual account lama masukkan
nomor virtual account lama menggunakan 8
digit terakhir dari virtual account BCA, Tekan
tombol [Check] untuk melanjutkan proses
menambahkan unit
Unique ID

Pada halaman Unique ID anda dapat
memasukan Unique ID dengan nomor WA
Center : 0813 8820 0383, lalu tekan tombol
[Check]. untuk melakukan proses
menambahkan unit
Manual

Apabila anda ingin menambahkan unit secara
manual dalam aplikasi My Ciputra. anda dapat
melakukan pilih proyek lokasi unit berada, pilih
kawasan lokasi unit berada, pilih blok dan
nomor unit, pilih hubungan unit (yaitu
hubungan antara pengguna dan pemilik unit).
Tekan tombol [Tambah Unit] untuk melanjutkan
proses menambah unit

Selamat Datang
di Aplikasi

MyCiputra

Inovasi teknologi terbaru dari Grup Ciputra melalui
aplikasi MyCiputra benar-benar memudahkan Anda
Mengikuti perkembangan jam
membayar tagihan, jadi tidak harus datang dan antri, dan
cepat
dan
cukup mengunduhyang
aplikasi iniserba
di smartphone.
Praktis
kan? prak
MyCiputra
dibuat
Aplikasi aplikasi
ini merupakan inovasi
teknologi terbaru
dari de
tujuan
memberikan
kemuda
yang ditujukan untuk
memberikan
kemudahan sekaligus
bagi para
Ciput
kenyamanan bagi konsumen.
Melalui konsumen
aplikasi ini, konsumen
terlebih
untuk
memprose
Ciputra, termasuk penghuni
CitraRaya
bisa melihat
sekaligus membayar pembayaran
tagihan Iuran Perawatantagihan
Lingkungan sesu
layanan
digunakan ol
(IPL) dan air, melihat
histori tagihan,yang
melihat informasi
status komplain, sertamasing-masing
mendapatkan informasi dankonsumen
promo
yang sedang berlangsung sesuai layanan yang digunakan.
Aplikasi MyCiputra
bisa didownload
lewat Google
Play Store ini, m
Dengan
adanya
aplikasi
untuk pengguna Android,
dan untuk pengguna
iOS bisa
diharapkan
setiap
konsum
download melalui App
Store. melihat & memprose
dapat

tagihan IPL mereka, melih
informasi status komplain s
mendapatkan informasi & pr
Tutorial
Bayar
Tagihan
yang
sedang
berjalan sekara

Lewat Aplikasi
MyCiputra
Setiap unique id dari uni

Menghapus Unit

Apabila
anda
ingin
menghapus unit pada
aplkasi My Ciputra anda
tekan tombol [+] untuk
memilih unit yang akan
dihapus, minimal harus
ada 1 unit aktif yang
tersisa, Tekan tombol
[Hapus] untuk
menghapus unit dari
pilihan yang ada, Tekan
tombol [Kenbali] untuk
kembali
ke
layar
sebelumnya

10 halaman
tagihan

Dalam menu tagihan,
anda
dapat
melihat
nominal tagihan yang
belum
terbayarkan,
Kemudian anda dapat
melihat detail dan total
tagihan
yang
akan
dibayar, tekan tombol
[Check Out All] untuk
check out tagihan yang
di pilih
5

konsumen akan digunaka

1 Buka aplikasi MyCiputra. Pada halaman log in,
sebagai akses login ke aplik
masukkan username dan password untuk konsumen
Selamat
menggun
yang sudahMyCiputra.
memiliki akun. Jika belum,
Anda dapat
aplikasi
membuat akun terlebih dulu dengan
meng-klikini.
“Bukan Member”
2 Log in kembali menggunakan alamat email sebagai
username dan password baru. Setelahnya, pilih
“Tagihan” pada menu navigasi. Dalam menu tagihan,
Anda dapat melihat nominal tagihan yang belum
terbayarkan dan melihat detail serta total tagihan yang
akan dibayar.

3 Klik tombol “CheckOut All” dan pilih bank virtual
account untuk menyelesaikan proses pembayaran.
Transfer sejumlah tagihan yang akan dibayar.

1

4 Selesaikan pembayaran sesuai virtual account number
yang sebelumnya dipilih sesuai jumlah tagihan dan
sebelum batas waktu yang ditentukan. Anda bisa
membayar melalui ATM, internet banking, dan mobile
banking.

1 0 nomor tel e p on p e nt ing

NOMOR
TELEPON

PENTING
RUMAH SAKIT
Ciputra Hospital CitraRaya		
Klinik & Apotek Citra Sehat

Klinik Keluargaku Citra		

(021) 59405555
(021) 5969188
(021) 5940257

KANTOR POLISI
Polsek Cikupa			
Polsek Panongan			

(021) 596068

(021) 5961312

KORAMIL
Koramil 04 Cikupa			

Koramil 21 Panongan		

World Of Wonders			

(021) 5960586
08124832332

(021) 5961820

(021) 29003640

SEKOLAH/
UNIVERSITAS
Tarakanita CitraRaya			

Citra Berkat CitraRaya		
Sekolah Citra Islami			
Sekolah Islam Al-Fatih		

(021)5962642
(021)5962919
(021)59408563
(021)59402951

Universitas Esa Unggul CitraRaya 081398691114
STBA Technocrat Tangerang

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Putra Perdana Indonesia		

CitraRaya Tangerang Kantor Manajemen
(021) 2259 699
CitraRaya Tangerang Kantor Pemasaran
(021) 5960 888 (021) 2966 093
CitraRaya Tangerang Kantor Purna Jual
(021) 2259 6888

CitraRaya Tangerang Kantor Manajemen Kota
(021) 2259 6999
CitraRaya Tangerang Kantor Manajemen
Kota WA Center
0813 8820 0383
Mal Ciputra Tangerang
(021) 3971 5888

TEMPAT WISATA
Water World 				

KONTAK
CITRARAYA

(021) 29003486
08118878222

Perumdam Tirta Kerta Raharja
021- 55777666
WA Center Pusat
08111622767
WA Center Cabang CitraRaya
081388828848

PEMADAM
KEBAKARAN
Pemadam Kebakaran Curug

(021) 5984343

KANTOR
KECAMATAN
Kantor Kecamatan Cikupa		

Kantor Kecamatan Panongan

(021) 5995007

1 1 j a dwa l bus

JADWAL BUS
TRANS CITRARAYA
CITRARAYA-MAL CIPUTRA JAKARTA
SENIN-JUMAT

SABTU

MINGGU

C. RAYA

C. LAND

C. RAYA

05.30

-

06.00

06.00

-

06.30

10.00

07.30

10.00

07.00

10.00

08.30

11.00

08.30

11.00

08.00

11.00

10.00

12.00

10.00

12.00

09.00

12.00

11.00

13.00

11.00

13.00

10.00

13.00

12.00

14.30

12.00

14.30

11.00

14.00

13.00

15.30

13.00

15.30

12.00

15.00

14.00

17.00

14.00

17.00

13.00

16.00

15.00

18.00

15.00

18.00

14.30

17.00

15.45

19.00

15.45

19.00

15.00

18.00

17.00

19.30

17.00

19.30

15.45

19.00

17.00

19.45

C. LAND

C. RAYA

C. LAND

06.30

CITRARAYA-MANGGA DUA
SENIN-JUMAT

SABTU/MINGGU

CITRARAYA-BLOK M

C. RAYA

MANGDU

C. RAYA

MANGDU

SENIN-JUMAT

06.30

08.00

08.00

09.00

16.00

17.00

C. RAYA

BLOK M

07.30

09.00

05.30

06.30

14.30

17.20

06.00

07.00

16.00

18.30

06.30

07.30

14.00

17.00

15.15

18.00

16.15

19.00

CITRARAYA-TANAH ABANG
SENIN-JUMAT
C. RAYA

T. ABANG

C. RAYA

T. ABANG

05.45

10.00

07.00

10.00

11.30

07.30

11.30

16.30

11.45

13.00

13.15

14.30

CITRARAYA-PASAR SENEN

SENIN
C. RAYA

SENEN

06.10

08.00

06.20

-

14.45

17.00

SENIN-JUMAT
C. RAYA

SENEN

06.10

08.00

14.45

17.00

SABTU

14.15

AHAD
C. RAYA

T. ABANG

07.00

10.00

11.45

13.00

