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preface

Rumah 
Menenangkan
Salam Sejahtera, 

Apa kabar semuanya? Saya harap semua sehat 

dan segala aktivitas yang sedang dijalani lancar  dan 

sukses. Berbicara mengenai aktivitas padat seringkali 

membuat kita merasa burn out karena berbagai 

tekanan pekerjaan yang ada. Untuk itu, pulang ke 

rumah yang nyaman dan menenangkan menjadi 

destinasi favorit setiap orang. 

Menjawab kebutuhan masyarakat modern 

yang dinamis dan super sibuk, pastinya mereka 

membutuhkan sebuah hunian impian yang bisa 

menjadi tempat istirahat teraman. Untuk itu, 

perumahan CitraRaya Tangerang menghadirkan 

Cluster Fountain Signature, di mana cluster ini 

merupakan sebuah rumah mewah yang bergaya 

American Classic dengan suasana lingkungan hijau 

yang menenangkan, sehingga para penghuni bisa 

mendapatkan keseimbangan hidup antara pekerjaan 

dan gaya hidup. 

Di edisi ini, ada beberapa info menarik tentang 

serangkaian acara ulang tahun Ciputra, mulai 

Founder’s Day sampai perlombaan seru seperti 

EcoRun, EcoRobic dan EcoBike. Ada juga acara 

untuk para komunitas di Mal Ciputra Tangerang, 

yang mana di acara bertajuk Community 

Fest ini diikuti oleh berbagai komunitas di 

antaranya cosplay and singing competition, 

traditional dance, zumba, Batik fashion 

show, taekwondo, dan juga car gathering.

 Tak ketinggalan info kesehatan supaya 

anak terbebas dari influenza dengan konsultasi 

bersama dokter di Ciputra Hospital. Beragam 

berita menarik yang ada semoga menambah 

pengetahuan kita mengenai pentingnya 

memiliki rumah impian 

sampai info menarik 

lainnya. 

Budiarsa Sastrawinata 

Direktur Utama PT. Ciputra Residence 
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Saat memasuki Cluster Fountain, kemewahan sudah 
sangat terasa dengan gerbang yang megah. Cluster Fountain 
juga dilengkapi dengan pedestrian serta boulevard cluster yang 
luas. Melengkapi kemewahan cluster ini, terdapat beberapa air 
mancur baik di gerbang dan di bunderan cluster.  

Memiliki rumah mewah dan luas sebagai salah satu 
penunjang utama untuk rileksasi atau tempat healing setelah 
beraktivitas seharian menjadi kebutuhan masyarakat modern 
saat ini. Untuk itu, hadirlah Cluster Fountain yang merupakan 
private premium cluster dengan tipe terbaru Fountain Signature 
yang berdesain mewah dengan gaya American Classic. Tak 
hanya mewah, cluster ini juga memiliki layout ruangan yang 
lebih luas di setiap ruangannya sehingga mampu menimbulkan 
rasa nyaman dan membuat para penghuninya bisa 
mengembalikan kebugaran setelah beraktivitas seharian. Tak 
hanya itu, ruangan yang luas juga menjadi tempat berkumpul 
keluarga yang menyenangkan. 

BERKOLABORASI DENGAN 
MITSUI FUDOSAN

 Ciputra Group sebagai “the leading diversified property 
developer in Indonesia” selalu konsisten untuk membuat 
perumahan bagus serta punya lingkungan hijau yang 

ebuah kehidupan indah 

dimulai dari rumah, di mana 

di dalamnya seluruh anggota 

keluarga merasakan kehangatan 

dan kenyamanan. Untuk itu, CitraRaya 

menghadirkan cluster premium 

pertama di jantung kota CitraRaya 

- “Cluster Fountain” yang membuat 

para penghuninya serasa memiliki 

rumah sultan.  

Private Premium Cluster
Fountain Signature

GERBANG MENUJU CLUSTER FOUNTAIN SIGNATURE

RUANG TAMU YANG LUAS UNTUK BERAKTIVITAS BERSAMA KELUARGA
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mendukung gaya hidup sehat para penghuninya. Hal ini 
mengundang Mitsui Fudosan bekerja sama dengan Ciputra 
Group sejak tahun 2013 di proyek CitraRaya, mengembangkan 
kawasan Ecopolis seluas 100 hektare, dengan total 9 cluster, 
2 apartmen dan komersial area (termasuk office park). 
Mitsui Fudosan terkenal sebagai “Japan’s Largest Real Estate 
Developers” dan kini sudah memiliki banyak proyek di berbagai 
negara, seperti Tiongkok, Amerika, Inggris, Taiwan dan negara-
negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Cluster Fountain dengan tipe andalan Fountain Signature 
adalah salah satu produk terbaru dari Ecopolis, yang memiliki 
banyak kelebihan: lokasi strategis dikelilingi berbagai fasilitas-
fasilitas unggulan, mulai dari lifestyle and entertainment center,  
EcoPlaza, kafe dan restoran, hingga EcoClub yang menjadi 
sarana olahraga untuk Anda dan keluarga. Tersedia juga taman 
bermain di dalam cluster yang tentunya aman dan ramah anak. 
      
MENINGKATKAN WELL-BEING 

Dengan layout bangunan yang lebih luas dan dilengkapi 
dengan double ceiling volume (void) dengan tinggi 6,6 meter, 
tipe Fountain Signature terlihat mewah sebagai pilihan hunian 
impian yang memiliki multispace, salah satunya ruang keluarga 
di lantai 2, sehingga tepat untuk mengatasi kelelahan dan 
stress dari pekerjaan yang tentunya meningkatkan Well-being 
(kualitas hidup).

Terlebih lagi Fountain Signature memadukan bangunan 
rumah dengan suasana lingkungan yang hijau nan 
menenangkan. Hal tersebut mendorong tercapainya konsep 

zen, di mana penghuni bisa mendapatkan keseimbangan dalam 
relaksasi dan gaya hidup sehat hanya dalam satu tempat. 

Selain itu, Cluster Fountain ini juga memiliki banyak 
ruang terbuka hijau di sekitar yang memungkinkan penghuni 
untuk beraktivitas di luar ruangan dengan lebih leluasa, serta 
menciptakan ruang untuk bersosialisasi dengan penghuni 
lainnya. Dengan begitu, konsep keseimbangan hidup akan 
semakin mudah tercipta hanya lewat lingkungan rumah yang 
ideal.

RUMAH LAPANG UNTUK BERBAGAI 
AKTIVITAS

Selain kenyamanan, Fountain Signature memberikan pilihan 
hunian yang bisa mengakomodir kebutuhan penghuninya yang 
beragam. Mulai dari kebutuhan untuk beristirahat, berkumpul 
bersama keluarga, bekerja, bermain, dan melakukan aktivitas 
lainnya. 

SETIAP SUDUT DI DALAM RUMAH BIKIN BETAH

BERGAYA AMRICAN CLASSIC  BERPADU DENGAN LINGKUNGAN HIJAU

KEHANGATAN SUASANA RUMAH TERCIPTA DENGAN AREA TEMPAT BERKUMPUL YANG LEGA
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Desain bangunan 2 lantai juga semakin menambah daya 
tarik Fountain Signature. Material kusen pintu dan jendela 
menggunakan alumunium, sehingga menciptakan kesan 
modern dan timeless.

Fountain Signature menawarkan 2 tipe rumah, yaitu tipe 
Monte Carlo (10x18) dengan luas bangunan 218 meter persegi, 
dan tipe Venetian (12x18) dengan luas bangunan 271 meter 
persegi. Kedua tipe ini dilengkapi dengan 4+1 kamar tidur 
dan 3+1 kamar mandi. Konsumen diberi keleluasaan untuk 
memilih spesifikasi bangunan disesuaikan dengan kebutuhan, 
yaitu spek Basic dan Upgrade. Kelebihan spesifikasi Upgrade 
dilengkapi dengan fitur solar panel, automatic door gate, fitur 
smart home yang lebih lengkap dan lantai granit tiles 120x240 
ex Roman Quadra. 

FITUR SMART HOME DAN 
GREEN CONCEPT

Seluruh unit di Cluster Fountain Signature sudah 
mengadopsi konsep smart home yang modern dan semakin 
menambah kenyamanan serta mempermudah para 
penghuninya. Pintu utama masing-masing unit sudah 
dilengkapi dengan fitur smart door lock merk Yale. 

Fitur smart home lainnya adalah smart switch untuk ruang 
tamu dan teras depan yang dapat memudahkan penghuni 
untuk menghidupkan/mematikan lampu secara otomatis atau 
melalui handphone. Seluruh unit juga sudah dilengkapi 3 unit 
CCTV di area ruang keluarga, teras depan, dan teras belakang, 
serta fitur IR Remote.

Untuk Smart Home upgrade, dilengkapi dengan gas sensor, 
human sensor, door & window sensor, air generator dan curtain 
motor. Untuk spek Upgrade lainnya penggunaan solar panel 
system yang bermanfaat untuk menghemat penggunaan 
listrik sampai 50% dan automatic door gate yang dapat diakses 
melalui aplikasi di luar rumah. 

Green Concept Feature terlihat di penggunaan cat ramah 
lingkungan dan dilengkapi pemanas tenaga surya, serta 
biological septic tank. Lingkungan cluster juga memiliki resapan 
biopori dan lampu penerangan jalan menggunakan LED. 

Cluster ini hanya memiliki 19 unit dengan harga mulai dari 
Rp3,5 miliar - 6 miliar, oleh karena itu segera miliki rumah 
sultan di CitraRaya. 

Dengan layout rumah 2 lantai yang lapang, memberikan 
space lebih untuk melakukan aktivitas. Ruangan di lantai 2 
menjadi ruangan private untuk keluarga. Dukungan sirkulasi 
yang maksimal melalui konsep bangunan high ceiling dan 
banyaknya bukaan membuat udara dan pencahayaan alami 
mudah masuk, sehingga membuat ruang terasa lebih nyaman 
untuk beraktivitas.

SAAT PULANG BERAKTIVITAS KEMBALI MENENANGKAN SAAT MELIHAT AREA INI

RUANG MAKAN YANG NYAMAN

KAMAR TIDUR YANG MEMBUAT ISTIRAHAT TENANG UNTUK MENGEMBALIKAN ENERGI
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fas i l i tas

dukungan langsung untuk rekan-rekan komunitas dan 
masyarakat, agar bisa menghidupkan komunitasnya dengan 
kegiatan-kegiatan positif, sehingga dapat berkarya dan 
berkreasi. 

“Selain itu, acara ini juga sekaligus untuk memperkenalkan 
Mal Ciputra yang tak hanya sebuah pusat perbelanjaan, tapi 

juga sebagai lifestyle destination khususnya untuk 
warga Kabupaten Tangerang,” tambah 

General Manager Mal Ciputra Tangerang, 
Irwanto Rasad.

Acara Community Fest ini diawali 
dengan digelarnya EcoRun yang 

diselenggarakan oleh Citra Raya 
berkolaborasi dengan komunitas 
Cikupa Bersatu Runners. 
EcoRun digelar pada Minggu 18 
September 2022 dengan jumlah 
peserta tak kurang dari 1.000 

orang.

Selama hampir sebulan ada sebuah acara keren di Mal 
Ciputra, di mana berbagai komunitas berkumpul menjadi satu 
dan menjadi sebuah tontonan menarik. Acara yang berlangsung 
pada 24 September-23 Oktober 2022 ini diramaikan oleh 
kompetisi dari beragam komunitas, di antaranya cosplay and 
singing competition, traditional dance, zumba, Batik fashion 
show, taekwondo, dan juga car gathering. 

“Community Fest ini merupakan salah satu 
bentuk kegiatan kami untuk merangkul 
berbagai komunitas di wilayah sekitar, 
dan kami sangat mendukung 
berbagai komunitas tersebut untuk 
bisa eksis serta berkembang 
dengan memberikan wadah bagi 
mereka,” kata Marcom Manager 
Mal Ciputra Tangerang, Intan 
Amallia.

  Digelarnya Community 
Fest ini juga merupakan bentuk 

di Mal Ciputra Tangerang 

Selain menjadi shopping and 

lifestyle center, Mal Ciputra 

Tangerang juga sering menjadi 

tuan rumah berbagai event menarik. 

Kali ini, dalam rangka memperingati 

Hari Komunitas Nasional, Mal Ciputra 

Tangerang menggelar rangkaian acara 

bertajuk “Community Fest”.

Festival 
Komunitas

KERAMAIAN PENGUNJUNG ACARA COMMUNITY FEST

PESERTA COSPLAY  YANG IKUT BERPARTISIPASI DI COMMUNITY FEST
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fas i l i tasinfo

 Merayakan HUT CitraRaya ke-28, CitraRaya mengadakan 
acara Eco Celebration yang terdiri dari beberapa rangkaian acara 
menarik. Salah satunya adalah perlombaan lari maraton atau 
EcoRun, pada Minggu, 18 September 2022. 

Sebanyak 1.400 peserta dari komunitas lari se-Tangerang Raya 
ikut berpartisipasi dalam kegiatan EcoRun. Selain komunitas lari 
yang ada di wilayah Tangerang Raya dan Banten, kegiatan yang 
mengambil start dan finish di Mal Ciputra ini juga diikuti peserta 
dari kalangan TNI-Polri dan masyarakat umum pecinta lari dari 

berbagai daerah. Bahkan ada peserta yang berasal 
dari Magelang, Jawa Tengah. Peserta lain 

yang menyita perhatian adalah peserta 
termuda di kategori 5K, yaitu Adli 

Aiman Najib dengan registrasi nomor 
dada 0052. Adli berusia 8 tahun dan 
tercatat sebagai siswa kelas 3 di SDN 
Mekar Bakti.

Dalam perlombaan ini, pihak 
panitia sudah menyediakan sejumlah 

hadiah menarik untuk 40 finisher, baik 
putra maupun putri. Finisher untuk kategori 

5K dan 10K mendapatkan medali finisher dan 
produk dari sejumlah sponsor. Sedangkan, untuk 3 besar 

kategori 10K baik putra dan putri mendapat uang pembinaan total 
Rp9 juta. Panitia juga menyediakan puluhan hadiah doorprize bagi 
para peserta EcoRun dan peserta EcoRobic pada pagi itu.

FOUNDERS' DAY SH1 
Ciputra Group

kekompakkan, kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi 
perusahaan. Selain itu, juga menumbuhkan jiwa integritas, 
profesionalisme dan entrepreneurship (IPE) yang diwariskan 

oleh Ir.  Ciputra dalam pekerjaan & kehidupan sehari-hari.
Kemeriahan acara semakin terasa lewat penampilan 

penyanyi Adera, serta penampilan spesial dari band karyawan 
CitraGarden, Sunset Avenue, dan tim drama IPE CitraRaya, 
K'Pepet Production. Ada juga talkshow dengan narasumber 
content creator sekaligus entrepreneur, Fellexandro Ruby.

ECORUN 
ACARA ECO RUN SELALU MEMBAWA KESERUAN

Kompetisi Lari 

Dalam rangka memperingati kesuksesan Founders Ciputra 
Group, terutama Ir. Ciputra dan keluarga, digelar acara meriah 
bertajuk Founders’ Day SH1 Ciputra Group pada 12 September 
2022 lalu. Acara yang bertempat di Ciputra Artpreneur Theater. 

Ciputra World Jakarta ini sekaligus untuk merayakan ulang 
tahun Ciputra Group yang ke-41. Acara ini mengusung tema 
“Ciputra Full of Stars”, yang menggambarkan SH1 Ciputra 
Group mempunyai SDM unggul dan berpotensi dalam 
memajukan Ciputra Group. Digelarnya Founders' Day SH1 
Ciputra Group ini bertujuan untuk memelihara semangat, 
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info

Sebanyak lebih dari 5.000 peserta turut meramaikan event 
EcoBike ini. Peserta ini datang dari berbagai kalangan, mulai 
dari anak-anak hingga orang dewasa. Peserta juga ada yang 
datang atas nama perorangan dan ada juga dari komunitas 

sepeda di sekitar wilayah CitraRaya. 
Agar semakin meriah dan menambah motivasi para 

peserta, panitia penyelenggara juga menyediakan sejumlah 
doorprize menarik serta grand prize berupa satu unit sepeda 

motor dari sponsor utama Bank BJB.

SEMARAK KEMERIAHAN

Selain EcoBike, diadakan juga event internal, yaitu EcoRobic. 
Diikuti lebih dari 200 peserta, EcoRobic merupakan event 
olahraga aerobik bersama yang bertujuan untuk menjaga daya 

tahan tubuh dan memelihara kesehatan jantung.
“Puncak rangkaian EcoCelebration CitraRaya ke-28 

berlangsung meriah. Peserta EcoBike yang ikut sebanyak 
5.000 peserta dan EcoRobic sebanyak 200 peserta,” ungkap 
Manager Mananjemen Kota PT Ciputra Residence, Fransiscus 

Yohanes.

ECOCLUSTER CONTEST
 Rangkaian EcoCelebration tahun ini juga dimeriahkan 

dengan EcoCluster Contest yang diikuti sedikitnya 11 cluster 
di perumahan CitraRaya. Ada beberapa aspek penilaian yang 
diterapkan dalam kompetisi antarcluster tersebut, diantaranya 
aspek kebersihan, kerapihan, ketertiban terhadap aturan 
lingkungan, dan pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas 

umum.
“Pemenang lomba EcoCluster Contest juga diumumkan 

secara bersamaan pada acara puncak hari Minggu ini,” tambah 

Frans.
Pada kesempatan itu, pihak Manajemen Kota CitraRaya 

juga mensosialisasikan kepada warga terkait pengelolaan 
sampah rumah tangga menggunakan maggot. Saat ini, 
Manajemen Kota CitraRaya sudah membudidayakan maggot 
sejak Juli 2021 dan telah memiliki siklus hidup mulai telur, larva, 
pupa, hingga lalat BFS.

ECOCELEBRATION

ak hanya EcoRun, rangkaian 

EcoCelebration HUT ke-28 

CitraRaya juga diramaikan 

dengan berbagai event lainnya, seperti 

EcoCluster Contest, EcoBike, dan 

EcoRobic. Puncak rangkaian acara 

EcoCelebration ini berlangsung meriah 

dengan digelarnya event EcoBike pada 

Minggu, 23 Oktober 2022.

ECOBIKE JADI PUNCAK PERAYAAN ECOCELEBRATION

ECOROBIC YANG BERLANGSUNG MERIAH
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info

GEJALA FLU
Gejala yang ditimbulkan jika seseorang terkena virus 

influenza di antaranya adalah demam, batuk, pilek, nyeri 
tenggorokan, nyeri kepala, nyeri otot, lemas, mata berair dan 
panas, hidung tersumbat, hingga sakit perut (biasa lebih sering 
terjadi pada anak-anak dibandingkan dewasa).

Pada kelompok orang tertentu, penyakit ini dapat 
mengakibatkan komplikasi serius. Kelompok orang yang rentan 
untuk mendapatkan komplikasi dari virus influenza, antara 
lain ibu hamil, lansia, orang dengan latar belakang penyakit 
tertentu, penderita gangguan sistem imun, tenaga kesehatan, 
bayi usia 6 bulan, dan anak-anak hingga usia 5 tahun.

Komplikasi yang dapat terjadi akibat influenza di antaranya 
pneumonia, yang merupakan komplikasi flu yang paling serius, 
terutama untuk lansia dan orang dengan penyakit kronis, 
pneumonia dapat berakibat fatal.

CARA PENCEGAHAN
Salah satu cara mencegah flu adalah dengan mendapatkan 

vaksin influenza yang dapat diberikan setahun sekali, mulai 
dari bayi usia 6 bulan hingga usia dewasa. Vaksin influenza 
akan bekerja 2 minggu setelah suntikan dan akan bertahan 
selama 1 tahun. Khusus untuk bayi usia 6 bulan hingga anak 
usia 8 tahun yang baru pertama kali mendapatkan vaksin 
influenza, memerlukan dosis 2 kali dengan jeda waktu 1 bulan 
antar suntikan. Selanjutnya dapat diberikan 1 tahun sekali.   
Pemberian vaksin influenza dapat diberikan kapan saja, namun 
sebaiknya pada bulan September-Oktober (3 bulan sebelum 
puncak prevalensi influenza).

Reaksi yang biasa dirasakan setelah menerima vaksin 
adalah rasa nyeri pada area yang disuntik serta bengkak, badan 
lelah, sakit kepala, demam ringan, serta mual-mual. Namun 
hati-hati jika mengalami gejala alergi seperti wajah bengkak 
dan sesak napas, sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit 
untuk penanganan lebih lanjut. Konsultasikan vaksinasi yang 
diperlukan bagi kesehatan anak-anak Anda dengan tim dokter 
kami.

Direview oleh: dr. Elisa Iskandar, Sp.A - 
Dokter Anak di Ciputra Hospital Citra Raya

Memasuki musim penghujan, 

banyak dari kita atau orang-

orang di sekitar yang terkena 

influenza (flu). Flu merupakan penyakit 

yang menyerang pernapasan akibat 

virus influenza. Penyakit ini lebih rentan 

menyerang anak-anak dibanding orang 

dewasa. Flu berlangsung antara 7-10 

hari dan dapat sembuh sendiri tanpa 

diobati. 

Virus influenza menyebar melalui 

droplets yang ditularkan lewat batuk, 

bersin, atau barang-barang yang 

terkontaminasi oleh droplets tersebut. 

Seseorang dapat menularkan virus 

ini sebelum dirinya sendiri bergejala. 

Penularan dapat berlangsung sejak 

awal gejala muncul hingga lima hari 

kemudian.

KENALI GEJALA & PENCEGAHAN

I N F L U E N Z A

NAMA DOKTER 
SPESIALIS

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Spesialis anak

dr. Hendra Widjaja, Sp.A 09-20 09-20 09-20 09-20 09-20 09-20 09-12

dr. Elisa Iskandar, Sp.A 09-1130 09-1130 09-1130 09-1130 09-1130 09-1130 -

dr. Kornelia Ranti, Sp.A 16-20 16-20 16-20 16-20 16-20 16-20 -
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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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