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Salam Sejahtera, 

Animo memiliki rumah bergaya home resort sangat 
tinggi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, 
CitraRaya Tangerang menghadirkan Cluster Caslano Park 
yang merupakan cluster terbaru di lingkungan Lugano Park. 
Tentunya, lokasi ini sangat strategis karena sangat dekat 
dengan Mal Ciputra Tangerang dan Universitas Esa Unggul. 
Kelebihan lainnya, rumah bergaya resort ini berdesain 
dengan memadukan memadukan konsep modern dengan 
unsur alam, seperti penggunaan material kayu dan batu 
kali pada dinding, khususnya pada bagian fasad rumah. 
Konsep ini juga yang banyak digunakan pada vila-vila di 
Bali. Sehingga saat berada di rumah serasa liburan yang 

nyaman. 
Info menarik lainnya, ada tipe Calatrava yang 

bisa dibilang healthy smart home, karena terdapat 
area WASH (Welcoming Area for Safety & Hygiene), 

di mana area yang berada di teras rumah ini sudah 
dilengkapi dengan sparing air bersih dan kotor sehingga 
memungkinkan setiap orang yang datang (baik penghuni 
atau tamu) bisa cuci tangan sebelum memasuki hunian. 
Tipe Calatrava ini juga memiliki inner courtyard di mana 
konsep rumah tumbuh ini bisa dibangun sesuai pilihan 
penghuninya. Selain sudah dilengkapi fitur smarthome, area 

rumah tipe Calatrava juga berada di cluster paling 
lengkap fasilitasnya. 

Di edisi ini, ada beberapa kegiatan seru 
yang dilakukan di kawasan CitraRaya, 
Tangerang seperti berbagai pertandingan 

olahraga, permainan seru untuk memeriahkan 
pesta kemerdekaan Republik Indonesia serta 

program menarik di Mal Ciputra. 
Saya mewakili segenap jajaran manajemen CitraRaya 

Tangerang mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan 
untuk negara Indonesia yang ke 77, semoga 

selalu damai dan sejahtera 

masyarakatnya. 

 

Budiarsa Sastrawinata 
Direktur Utama PT Ciputra Residence
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RUANG KELUARGA YANG NYAMAN DENGAN PEMANDANGAN TAMAN
etelah sukses dengan 
rumah berkonsep Garden 
House, kini CitraRaya, 

Tangerang menghadirkan 
cluster bergaya home resort 
terbaru, yaitu Caslano Park.

S

Sebagai tempat  untuk beristirahat dan berlindung, 
sebuah rumah harus bisa memberikan kenyamanan 
bagi penghuninya. Rumah yang nyaman tentu akan 
meningkatkan kualitas hidup penghuninya, karena bisa 
memaksimalkan waktu untuk istirahat, merelaksasi tubuh, 
membuat pikiran lebih tenang, hingga menjadi tempat 
untuk quality time bersama keluarga.

Kenyamanan dalam rumah bisa diwujudkan melalui 
pemilihan desain serta layout yang tepat. Salah satunya 
dengan mengusung konsep home resort yang tengah 
menjadi tren saat ini. Alasannya, rumah bergaya resort 
memiliki desain bangunan yang memadukan konsep 
modern dengan unsur alam, seperti penggunaan material 
kayu dan batu kali pada dinding, khususnya pada bagian 
fasad rumah. Konsep ini juga yang banyak digunakan pada 
vila-vila di Bali. Maka, tak heran jika rumah bergaya resort 
ini sekaligus membawa kesan liburan dalam rumah lewat 
desain bangunannya tersebut.

Home Resort 
Harga Mulai 650 jutaan

CASLANO PARK

Keunggulan rumah bergaya resort ini turut 
dihadirkan oleh CitraRaya di beberapa cluster. Salah 
satunya adalah Cluster Caslano Park, yang merupakan 
cluster terbaru di Kawasan Lugano Lake Park, kawasan 
terbaru di CitraRaya dengan luas lahan 200ha dengan 
lokasi strategis di area CBD CitraRaya. Lokasi Caslano 
Park hanya 5 menit dari Mal Ciputra Tangerang dan 
Universitas Esa Unggul. Selain itu juga dekat dengan 
Lugano Lake dengan luas 20ha dan Lugano Park 
(taman kota) dengan luas 2 ha.

Konsep Clean Layout
Selain dari segi material dan fasad bangunan, rumah 

bergaya resort di Caslano Park hadir dengan konsep 
clean layout, dimana area ruang keluarga langsung 
terhubung dengan inner courtyard atau area sisa lahan 
di belakang rumah. Hal ini tentu memperlancar sirkulasi 
udara, serta memberikan pencahayaan alami dalam 
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DESAIN KAMAR YANG CANTIK

rumah. Selain itu, konsep clean layout juga membuat rumah 
terkesan lebih lapang karena tidak adanya sekat antar 
ruang.

Inner courtyard ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai 
kebutuhan area terbuka, mulai dari taman, area duduk, 
area kerja hingga kolam. Tak hanya itu, inner courtyard juga 
mendukung konsep rumah tumbuh, sehingga nantinya area 
ini bisa dibangun menjadi ruang tambahan, seperti kamar 
tidur, ruang kerja, atau ruang bermain anak. Kenyamanan 
dalam tiap unit rumah di Caslano Park juga hadir lewat 
konsep bangunan high ceiling sampai dengan 4 meter. 

Keunggulan lain dalam unit Caslano Park terletak pada 
spesifikasi material yang berbeda, yaitu menggunakan lantai 
Homogenous Tile (HT) berukuran 60x, dilengkapi dengan 
sanitary dari produk berkualitas dan Smart Home System.

Smart Home System
Caslano Park hadir dengan 2 tipe rumah. Tipe Civico 

yang memiliki luas tanah 90 meter persegi (6x15) dengan 
luas bangunan 47 meter persegi. Tipe lainnya adalah Civico 
Park yang memiliki lahan lebih luas, yaitu 120 meter persegi 
(8x15) dengan luas bangunan 47 meter persegi. Kedua tipe 
ini dilengkapi 2 kamar tidur serta 1 kamar mandi. 

Menariknya, tiap unit rumah di Caslano Park sudah 
dibekali smart home system, seperti smart door lock, smart 
CCTV, smart light switch, dan smart infra-red (IR) remote. 
Hal ini tentu membuat rumah terkesan lebih modern, serta 
memudahkan penghuninya karena serba otomatis. 

Selain itu, smart home system juga membantu 
meningkatkan sistem keamanan dalam rumah. 

Program Promo Menarik
Cluster Caslano Park bisa didapatkan mulai dari 

Rp650 jutaan. Saat ini tersedia program menarik, berupa 
DP 0% - bayar Rp10 juta langsung akad, extra benefit* 
5%+1%, serta cicilan sebulan Rp 5,1 jutaan.

Dengan program ini, penghuni memiliki banyak 
keuntungan tambahan, seperti free AJB+BPHTB, free 
IPL 1 tahun, free* abonemen telpon, koneksi internet 
dan TV Cable 1  tahun sejak serah terima, serta bonus 
voucher jutaan rupiah dari Mal Ciputra. Keuntungan ini 
bisa didapatkan selama masa launching Caslano Park  
(limited unit). 

KAMAR TIDUR YANG LUAS DAN NYAMAN
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Healthy Smart Home
CALATRAVA

ra new normal pasca 
pandemi Covid-19 membuat 
banyak aspek kehidupan 

turut berubah, tak terkecuali 
mengenai konsep hunian. Kini, 
desain dan layout rumah ikut 
menyesuaikan dengan kondisi 
tersebut agar bisa memberikan 
kenyamanan, kesan lebih private, 
serta tetap bisa menunjang 
kesehatan penghuninya.

E

hot  product

CitraRaya mewujudkan konsep healthy house dalam 
rumah tipe Calatrava. Rumah berdesain modern tropis 
ini memiliki area WASH (Welcoming Area for Safety & 
Hygiene), di mana area teras sudah dilengkapi dengan 
sparing air bersih dan kotor sehingga memungkinkan 
penghuni untuk membuat area cuci tangan di depan 
rumah untuk menjamin kebersihan setiap orang yang akan 
memasuki hunian. Selain itu, area WASH juga difungsikan 
sebagai tempat untuk menerima dan mensterilkan paket 
sebelum dibawa ke dalam rumah.

Selain area WASH, Calatrava juga memiliki inner 
courtyard, yaitu lahan kosong di belakang rumah yang bisa 
dimanfaatkan sebagai area terbuka, taman, atau kolam 
renang. Adanya inner courtyard ini juga mendukung konsep 
rumah sehat yang akan memperlancar sirkulasi udara serta 
memudahkan cahaya matahari masuk ke dalam rumah, 
sehingga menghindari timbulnya area lembap.

Menariknya, inner courtyard ini juga bisa dimanfaatkan 
untuk membangun ruang tambahan. Hal ini biasa dikenal 
dengan konsep rumah tumbuh yang memungkinkan 
penghuni bisa membangun rumah secara bertahap, sesuai 
dengan kebutuhan dan kondisi. Calatrava juga sudah 
dilengkapi fitur smart home system dengan adanya smart 
door lock touchless pada pintu utama, smart CCTV di 3 titik, 
smart switch/smart IR remote, dan masih banyak lagi.

Lokasi Strategis, Fasilitas Lengkap
Tipe Calatrava berada di Cluster Academia Pavilion, salah 

satu cluster terbaru langsung menghadap jalan bulevar 
utama ROW 42 dan sudah dilengkapi dengan kawasan 
komersil yang berada di  deretan gerbang cluster. Lokasi 
sangat strategis berseberangan dengan Universitas Esa 
Unggul sehingga menjadi investasi yang menjanjikan ke 
depannya. Calatrava juga berada di cluster dengan fasilitas 
paling lengkap di CitraRaya, seperti adanya swimming pool 
untuk anak dan dewasa, co working space, outdoor gym, 
children playground, hingga lapangan basket 3 on 3.

Yuk segera miliki unit Calatrava, dapatkan promo 
program menarik berupa DP 0%, extra benefit 3%, free* 
biaya KPR, free* biaya AJB, BPHTB dan BBN dan voucher 
elektronik jutaan rupiah.

CALATRAVA, HUNIAN NYAMAN DAN SEHAT
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Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern, Mal 
Ciputra Tangerang terus menghadirkan berbagai pilihan 
tenant. Selama Juli 2022, terdapat 2 tenant yang bergabung, 
salah satunya adalah XIYU. Terletak di lantai 3, XIYU 
merupakan tenant minuman segar dengan varian menu yang 
menggugah selera, seperti Mango Bliss Barley Kinako dan 
Peach Gum Strawberry Yoghurt.

Selain XIYU, tenant lainnya yang baru opening adalah 
MOOI. Toko ini menjual berbagai macam aksesoris lucu untuk 
menunjang penampilan, mulai dari cincin, kalung, gelang, dan 
lainnya. Lokasinya berada di depan CGV lantai 3.

LENGKAP DARI MAKAN 
HINGGA BEL ANJA

al Ciputra Tangerang semakin lengkap menjadi lifestyle center favorit 
warga Tangerang untuk memenuhi kebutuhan berbelanja, makan, hangout 
bersama keluarga dan teman-teman, serta mencari hiburan semua ada 

di sini. Mulai berbagai tenant  ternama dari berbagai kategori, mulai dari food and 
beverage, fashion, gadget dan elektronik, hingga bioskop CGV.

M

Berbagai Tenant Kembali Buka 
Tak berhenti sampai di situ, pada Agustus 2022 juga 

akan ada tenant yang kembali buka di Mal Ciputra 
Tangerang, yaitu Hava, Hush Puppies, dan Esprise. 
Tentunya akan ada lagi tenant-tenat lainnya yang 
semakin melengkapi Mal Ciputra Tangerang. Nah, agar 
selalu up to date dengan informasi menarik seputar Mal 
Ciputra Tangerang dan juga info promo, jangan lupa 
follow Instagram @malciputratangerang atau download 
aplikasi “MCT ECard” di Play Store atau AppStore.
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al Ciputra Tangerang bukan hanya menjadi pusat perbelanjaan yang megah 
di kawasan Tangerang. Tapi, juga menjadi salah satu destinasi liburan 
favorit, khususnya bagi warga CitraRaya dan sekitarnya. Terdapat berbagai 

acara menarik untuk mengisi waktu liburan anak kali ini. Apa saja?

M
Amazing Anniversary

Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Mal 
Ciputra Tangerang yang ke-2, digelar acara bertajuk 
“Amazing Anniversary” yang tentunya berlangsung meriah. 
Acara ini digelar mulai tanggal 1-31 Juli 2022, di Main Atrium 
lantai dasar (ground floor). Karena bertepatan dengan 
momen liburan sekolah, Mal Ciputra Tangerang bekerja 
sama dengan MNC Licensing untuk menghadirkan karakter 
dari serial MNC TV, yaitu KIKO and Friends. Pengunjung, 
khususnya anak-anak, bisa melihat performance show dari 
KIKO and Friends setiap Sabtu dan Minggu, pukul 16.00 & 
19.00 WIB. 

Tak hanya itu, pengunjung juga berkesempatan 
mengunjungi meet and greet sekaligus berfoto dengan 
KIKO and Friends. Caranya mudah sekali, cukup berbelanja 
di retail merchandise MNC Group senilai Rp200 ribu, atau 
berbelanja di tenant Mal Ciputra Tangerang senilai Rp300 
ribu. Keseruan lainnya juga hadir dari Dance Competition, 
yang berlangsung pada 17 Juli 2022, dan Coloring 
Competition pada 2 & 24 Juli 2022.

Semarak Hari Kemerdekaan
Merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang 

ke-77, Mal Ciputra Tangerang turut menggelar serangkaian 
acara menarik, untuk memeriahkan momen kemerdekaan 
ini. Terdapat serangkaian kompetisi yang seru untuk diikuti, 
mulai dari Mobile Legend Competition, Gebyar Senam 
Kemerdekaan, Fashion Show Competition, dan Basket Ball 
Competition. Kompetisi ini berlangsung pada 5 Agustus-4 
September 2022

Selain berbagai kompetisi, acara ini juga semakin meriah 
dengan adanya pameran Exotic Pets pada 19 Agustus-4 
September 2022. Dalam pameran tersebut, pengunjung 
bisa melihat berbagai binatang eksotis, seperti kura-kura, 
ikan, kucing, burung, iguana, reptil, dan lainnya. Sebagai 
puncak acara, akan diisi penampilan artis nasional yang 
tentunya siap menambah kemeriahan perayaan hari 
kemerdekaan ini.

SEMARAK DI

SUASANA LOMBA MEWARNAI YANG SERU

SELAMAT UNTUK PARA PEMENANG

BEBAS BERFOTO DENGAN KARAKTER FAVORIT

BENAR-BENAR MENGHIBUR RANGKAIAN ACARA AMAZING ANNIVERSARY
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info

Setiap hari, manusia tidak pernah lepas dari aktivitas fisik, 
dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Secara sederhana, 
aktivitas fisik (physical activity) dapat diartikan sebagai suatu 
gerakan tubuh dan organ tubuh yang dapat meningkatkan 
pengeluaran energi atau tenaga serta kalori tubuh. 

Jenis aktivitas fisik pun beragam. Ada aktivitas fisik sehari-hari, 
seperti membersihkan rumah, mencuci, memasak, dan naik turun 
tangga. Ada juga aktivitas fisik yang berkaitan dengan pekerjaan 
atau profesi, seperti pekerjaan kantor, sekolah, mengajar, dan 
bertani. Hingga aktivitas fisik yang berkaitan dengan hobi, yaitu 
berkebun, berburu, naik gunung, membaca, melukis, dan lainnya.

Meski telah melakukan aktivitas fisik setiap harinya, namun itu 
tidak menjamin tubuh kita tetap bugar. Karena itu, selain aktivitas 
fisik biasa, kita juga perlu melakukan latihan fisik (exercise), salah 
satunya olahraga.

Latihan fisik pun tidak boleh sembarangan, karena harus 
dilakukan dengan baik, benar, teratur, dan terukur dapat 
meningkatkan kebugaran jasmani. Berikut penjelasan detailnya:

	 Latihan fisik yang baik harus dengan kondisi fisik medis 
ketika akan melakukannya dan tidak memberikan dampak 
yang merugikan seperti kelelahan, overtraining, dan sakit.

KUNCI TUBUH SEL ALU BUGAR
LATIHAN FISIK TEPAT

	 Latihan fisik yang benar adalah latihan yang dilakukan 
secara bertahap, mulai dari tahap pemanasan selama 
5-10 menit, tahap latihan inti selama 20-60 menit, dan 
tahap pendinginan selama 5-10 menit.

	 Latihan fisik yang teratur, yaitu latihan dilakukan 3-5 kali 
dalam seminggu secara teratur dan rutin baik indoor 
maupun outdoor.

	 Latihan fisik yang terukur, artinya adalah terukur 
intensitas latihannya dengan mengukur denyut nadi 
saat latihan. Denyut nadi latihannya harus berada pada 
zona latihan (training zone), yaitu sebesar 60-80% 
denyut nadi maksimal. Sedangkan denyut nadi maksimal 
bisa didapatkan dengan rumus → 220 dikurangi usia 
kita. Contohnya, jika usia 60 tahun, maka denyut nadi 
maksimalnya adalah 220-60=160 kali/menit.

Dengan menerapkan latihan fisik yang baik, benar, teratur, 
dan terukur, maka kita bisa mendapatkan tubuh yang bugar. Ayo, 
mulai latihan fisik dengan tepat dari sekarang!

Konsultasikan jenis latihan fisik yang tepat dan sesuai dengan 
kondisi tubuh anda dengan dokter spesialis  kedokteran olahraga 
kami.

Ditulis oleh: 
dr. Budhy Adriskanda, SpKO 
Ciputra Hospital, 
CitraRaya, Tangerang.
Jadwal Praktik: Senin, Rabu, 
Jumat, pukul 09.00-12.00 WIB.
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CitraRaya, Tangerang, tak hanya menjadi kawasan hunian 
yang nyaman, tapi juga rumah bagi beragam komunitas. 
Salah satunya Seli Citra Raya (SCR). SCR merupakan 
komunitas sepeda lipat, yang terbentuk sejak tahun 2017. 
Komunitas ini mewadahi para pemilik sepeda, khususnya 
sepeda lipat, di wilayah CitraRaya, BSD, Gading Serpong, 
Curug, dan beberapa daerah sekitar lainnya. SCR juga 
sering mengadakan event gowes bersama sambil kulineran 
hingga ke luar kota.

Tepat di ulang tahun (anniversary) yang ke-5, SCR 
mengadakan beberapa kegiatan menarik. Mulai dari bakti 
sosial dan buka puasa bersama di Yayasan Yatim & Dhuafa 
Nuzhatul Muttaqien serta Yayasan Bhakti Luhur, bersepeda 
bersama dari CitraRaya ke Gunung Bunder, Bogor, hingga 
acara potong tumpeng dan Gala Dinner. Acara semakin 
meriah dengan kehadiran beberapa undangan komunitas 
sepeda lainnya, yaitu Komunitas CIBICOMM (Citra Raya Bike 
Community) dan SELITANGS (Sepeda Lipat Tangerang dan 
Sekitarnya). Tertarik bergabung? Follow Instagram @scr_tng 
atau kunjungi Facebook SCR Seli Citra Raya.

Memeriahkan kemerdekaan Indonesia ke 77, CitraRaya, 
Citra Maja Raya dan Mal Ciputra Tangerang dan Eco Plaza 
menggelar serangkaian pertandingan olahraga Badminton, 
Volley Ball, Catur dan Domino yang seru. Pertandingan 
yang berlangsung di Sport Club, CitraRaya ini dimulai dari 
tanggal 5 Agustus 2022 untuk babak kualifikasi dan partai 
final berlangsung di tanggal 12 Agustus 2022. 

Tidak hanya itu, di tanggal 16 Agustus 2022 ada acara 
puncak yang super seru. Sejak jam 12 siang, halaman 
parkir SportClub CitraRaya sudah penuh dan meriah, ada 
beberapa acara yang berlangsung seperti Fun Games 
List (Yel-yel, Fashion Show Pahlawan Nasional), estafet 
air, memecahkan balon air, estafet kelereng, memasukan 
benang ke jarum, memasukan paku ke botol, estafet sarung 
dan estafet bola paralon. Asyiknya, para peserta juga 
mendapatkan hadiah total jutaan rupiah

Perayaan Anniversary 
ke-5 Seli Citra Raya
Digelar Meriah

Pesta Kebersamaan 

KEMERIAHAN ACARA PESTA KEMERDEKAAN

SENYUM KEMENANGAN PARA PESERTA OLAHRAGA YANG FUN
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Ciputra Hospital CitraRaya  (021) 59405555

Klinik & Apotek Citra Sehat  (021) 5969188

Klinik Keluargaku Citra  (021) 5940257

Polsek Cikupa   (021) 596068

Polsek Panongan   (021) 5961312

Kantor Kecamatan Cikupa  (021) 5995007

Kantor Kecamatan Panongan

Koramil 04 Cikupa   (021) 5960586

Koramil 21 Panongan  08124832332

Tarakanita CitraRaya   (021)5962642

Citra Berkat CitraRaya  (021)5962919

Sekolah Citra Islami   (021)59408563

Sekolah Islam Al-Fatih  (021)59402951

Universitas Esa Unggul CitraRaya 081398691114

STBA Technocrat Tangerang (021) 29003486

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Putra Perdana Indonesia  08118878222

Water World     (021) 5961820

World Of Wonders   (021) 29003640

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

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

RUMAH SAKIT

KANTOR POLISI

KORAMIL

PEMADAM 
KEBAKARAN

KANTOR 
KECAMATAN

TEMPAT WISATA

KONTAK 
CITRARAYA

SEKOLAH/
UNIVERSITAS

Pemadam Kebakaran Curug (021) 5984343

nomor te lepon pent ing

PENTING
NOMOR
TELEPON
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JADWAL BUS 
TRANS CITRARAYA

SENIN-JUMAT
C. RAYA C. LAND

05.30 -

06.00 -

07.00 10.00

08.00 11.00

09.00 12.00

10.00 13.00

11.00 14.00

12.00 15.00

13.00 16.00

14.30 17.00

15.00 18.00

15.45 19.00

17.00 19.45

SABTU MINGGU

C. RAYA C. LAND C. RAYA C. LAND

06.00 06.30

06.30 10.00 07.30 10.00

08.30 11.00 08.30 11.00

10.00 12.00 10.00 12.00

11.00 13.00 11.00 13.00

12.00 14.30 12.00 14.30

13.00 15.30 13.00 15.30

14.00 17.00 14.00 17.00

15.00 18.00 15.00 18.00

15.45 19.00 15.45 19.00

17.00 19.30 17.00 19.30

SENIN-JUMAT SABTU/MINGGU

C. RAYA MANGDU C. RAYA MANGDU

06.30 08.00 08.00 09.00

07.30 09.00 16.00 17.00

14.30 17.20

16.00 18.30

CITRARAYA-MANGGA DUA

SENIN-JUMAT

C. RAYA BLOK M

05.30 06.30

06.00 07.00

06.30 07.30

14.00 17.00

15.15 18.00

16.15 19.00

CITRARAYA-BLOK M

SENIN-JUMAT SABTU
C. RAYA T. ABANG C. RAYA T. ABANG

05.45 10.00 07.30 10.00

06.15 11.30 11.45 11.30

11.30 14.00

14.15 16.30

CITRARAYA-TANAH ABANG

SENIN-JUMAT
C. RAYA SENEN

06.10 -

14.45 17.00

CITRARAYA-PASAR SENEN

jadwal  bus

MINGGU
C. RAYA T. ABANG

07.00 10.00

11.45 13.00
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