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preface

Salam Sejahtera, 

Saya ucapkan selamat hari Natal bagi Anda  
yang merayakannya, dan selamat Tahun Baru untuk 
semuanya. Semoga di tahun depan dimudahkan 
segala urusannya dan selalu diberi kesehatan 
juga kegembiraan. Pada akhir tahun ini, CitraRaya 
menggelar CitraRaya Salebration di mana para 
calon penghuni akan mendapatkan beragam 
berita gembira seperti Diskon Spesial sampai 20%, 
subsidi DP, subsidi KPR dan juga voucher belanja. 

Info menarik lainnya, awal tahun 2023 ada Cluster 
Avenue Homes yang menjadi cluster terdepan di 
kawasan CitraRaya, terlebih cluster yang berdesain 
modern tropis ini juga dekat dengan area komersial 
yang sudah beroperasi. Ada juga Cluster Le 
Sentier yang berada di kawasan Mega Cluster 
Lausanne Park dan termasuk dalam kawasan 

Lugano Lake Park, selangkah dari Mal Ciputra dan 
berdekatan dengan club house di mana terdapat 
outdoor gym, kolam renang untuk anak dan 
dewasa juga coworking space.

Untuk Anda yang sedang berlibur jangan lupa 
jaga kesehatan dengan baik dan mempersiapkan 
kebutuhan yang akan digunakan selama liburan 

berlangsung, sehingga agenda liburan bersama 
keluarga tetap nyaman. 

Di edisi ini juga ada info mengenai 
event di Mal Ciputra, Pameran Produk 
Artisan Nusantara di mana melalui 
acara ini para pesertanya adalah para 

usahawan UMKM yang mana mereka 
saat ini sedang berjuang mengembalikan 

usahanya kembali pulih. 
Tak lupa, saya ingin selalu mengajak semuanya 
untuk selalu bersemangat beraktivitas untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan.

Budiarsa Sastrawinata 

Direktur Utama PT Ciputra 

Residence 

COMPACT 
HOUSE UNTUK 
MASYARAKAT 
MODERN 
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cover  stor y

Cluster merupakan area perumahan yang dibangun 
secara berkelompok dalam satu lingkungan. Umumnya, 
setiap unit dalam cluster tersebut memiliki desain dan fasad 
rumah yang seragam, serta biasanya tanpa pagar. 

Selain dari segi bangunan yang terkonsep, manajemen 
lingkungan cluster juga lebih rapi, tertata, dan modern. 
Sistem keamanan pun terjaga dengan baik karena mayoritas 
cluster mengadopsi one gate system di mana hanya ada 
satu pintu yang menjadi akses keluar masuk warga maupun 
tamunya.

Jaminan kenyamanan dan keamanan tinggal di cluster 
seperti ini dapat dengan mudah didapatkan jika tinggal di 
CitraRaya. Bahkan, kawasan hunian seluas 2.760 hektare ini 
telah memiliki 51 cluster perumahan yang ditempati lebih 
dari 70 ribu jiwa. Salah satu area unggulan di CitraRaya 
adalah kawasan Lugano Lake Park yang merupakan kota 
dalam kota CitraRaya seluas 200 hektare. Lugano Lake Park 
menawarkan kenyamanan untuk para penghuninya melalui 
konsep back to nature dengan adanya danau seluas danau 
seluas 20 hektare dan hutan kota seluas 2 hektar. Konsep 
ini diadaptasi dari Danau Lugano di Swiss, sehingga bisa 
memberikan atmosfer kesejukandan kenyamanan bagi 
para penghuninya. 

Kenyamanan Hunian 
di Kawasan Mega Cluster

LE SENTIER

LE SENTIERE RUMAH COMPACT YANG BERADA DI MEGA CLUSTER LAUSANNE PARK 

erada di kawasan elit dengan 

fasilitas super lengkap tentu 

menjadi nilai lebih sebagai hunian. 

CitraRaya segera menghadirkan 

cluster terbaru, Le Sentier, yang masuk 

dalam kawasan Lugano Lake Park, 

tepatnya di Mega Cluster Lausanne Park 

yang dikelilingi fasilitas lengkap dan 

hanya selangkah menuju Mal Ciputra, 

Tangerang.

B

Hunian cluster saat ini semakin digemari masyarakat. 
Alasannya, karena kawasan hunian ini menawarkan rasa 
aman dan nyaman bagi penghuninya dengan lingkungan 
tempat tinggal yang rapi serta terkonsep. Apalagi adanya 
berbagai fasilitas penunjang gaya hidup sehat dan 
lingkungan hijau yang membuat udara tetap segar. 

LINGKUNGAN ASRI DAN NYAMAN JADI HUNIAN IMPIAN
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Desain Modern Tropis
Cluster Le Sentier merupakan rumah berdesain modern 

tropis dengan konsep compact house. Menariknya, 
meskipun berkonsep compact house, rumah di Le Sentier 
menawarkan 3-4+1 kamar tidur yang bisa disesuaikan 
dengan kebutuhan penghuninya.

Keunggulan rumah modern tropis tak hanya bisa dilihat 
dari desain bangunan yang menawan. Rumah modern tropis 
juga terasa lebih sejuk dan asri, sebab memiliki sirkulasi 
udara yang baik. Banyaknya bukaan bisa mempermudah 
keluar masuknya aliran udara, serta menghemat energi 
karena cahaya matahari natural bisa masuk ke dalam rumah.

Nantikan New Launching Cluster Le Sentier 
di tahun 2023…

Mega Cluster Lausanne Park
Lausanne Park merupakan area mega cluster CitraRaya 

yang berlokasi di Lugano Lake Park. Lokasinya pun sangat 
strategis, karena Mega Cluster Lausanne Park bersebelahan 
dengan area komersial, Mal Ciputra Tangerang, dan 
selangkah menuju central business district (CBD) ketiga 
CitraRaya. Mega cluster ini juga dekat dengan club house 
yang dilengkapi area gym, outdoor swimming pool 
untuk anak dan dewasa, serta co-working space. Akses 
menuju fasilitas existing di CitraRaya juga mudah, seperti 
Universitas Esa Unggul, Ciputra Hospital, Automotive 
Center, Fresh Market dan berbagai fasilitas lain. Tentunya 
akan mempermudah hidup penghuninya dengan berbagai 
fasilitas yang ada.

Belum lagi dengan kenyamanan yang ditawarkan untuk 
penghuninya. Area ini dekat dengan ruang terbuka hijau dan 
children playground yang sangat nyaman dijadikan sebagai 
tempat bermain dan bersosialisasi dengan warga lain. Area 
cluster juga tertata dengan instalasi kabel listrik, telepon, 
maupun tv kabel bawah tanah, sehingga pemandangan 
area rumah terlihat lebih rapi dan terhindar dari kabel-kabel 
yang semrawut. Untuk sistem keamanannya terjaga 24 jam 
dengan dilengkapi CCTV.

Sukses memasarkan cluster pertamanya, yaitu Le Brassus, 
kini segera hadir di awal tahun 2022, cluster kedua di area 
Mega Cluster Lausanne Park yang bernama Le Sentier. 
Cluster ini siap menghadirkan pengalaman tinggal di area 
super nyaman yang dilengkapi berbagai fasilitas serta area 
komersial di sekitarnya. 

DEKAT DENGAN ECOCLUB YANG FULL FASILITAS UNTUK MENDUKUNG GAYA HIDUP SEHAT

COMPACT HOUSE BERDESAIN MODERN TROPIC
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Sebagai kota mandiri 

modern, kawasan 

perumahan CitraRaya 

terus mengalami perkembangan. 

Sebuah hunian terpadu, dengan 

lokasi terdepan dari pintu gerbang 

CitraRaya akan segera hadir.

S

CitraRaya merupakan kawasan hunian yang menjadi the 
largest integrated township development by Ciputra Group 
dengan cakupan hunian, area komersial, dan fasilitas umum 
yang lengkap dan modern berskala kota. Fasilitas tersebut 
meliputi fasilitas pendidikan, rekreasi, kesehatan, rumah 
ibadah, retail, dan masih banyak lagi. Tentunya bisa tinggal di 
dekat fasilitas-fasilitas tersebut akan sangat mempermudah 
pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari.

Cluster Terdepan di CitraRaya
Avenue Homes

hot  product

Hal itu bisa dengan mudah diwujudkan karena CitraRaya 
segera meluncurkan cluster terbaru bernama Avenue 
Homes. Lokasinya sangat strategis karena merupakan cluster 
terdepan di CitraRaya dan selangkah ke gerbang CitraRaya. 
Selain itu, Avenue Homes juga terhubung langsung dengan 
jalan raya bulevar utama CitraRaya dan dikelilingi banyak 
area komersial yang sudah beroperasi. 

Rumah Sehat & Tumbuh 
Tak hanya unggul dari segi lokasi yang strategis, Avenue 

Homes adalah rumah berkonsep rumah tumbuh dengan 
adanya inner courtyard atau lahan kosong di dalam rumah. 
Dengan adanya inner courtyard ini bisa dibilang setiap unit 
rumah akan menjadi rumah sehat karena menciptakan 
keasrian di dalam rumah, sirkulasi udara juga berjalan lancar 
dan cahaya matahari bisa dengan mudah memasuki sudut 
rumah, sehingga rumah tidak menjadi lembap yang  mana 
menjadikannya terhindar dari bakteri dan jamur. 

Tak hanya itu, konsep inner courtyard ini juga memiliki 
dampak panjang yang menghemat energi sehingga 
lebih ramah lingkungan. Menjadi rumah tumbuh yang 
semi detached berarti memungkinkan penghuni untuk 
mengembangkan rumah ini menjadi sesuai dengan selera.  
        Dari segi lingkungan cluster, Avenue Homes juga terasa 
nyaman karena instalasi kabel listrik, telepon, maupun tv 
kabel sudah tertutup atau berada di bawah tanah. Sehingga 
pemandangan area rumah terlihat lebih rapi, nyaman, dan 
semakin membuat betah berada di rumah.
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fas i l i tas

Tangerang Expo 2022 
Dukungan terhadap kemajuan UMKM juga diberikan 

oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan menggelar 
acara Tangerang Expo 2022 pada 23-27 November 2022. 
Acara ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan seluruh 
stakeholder agar memajukan keberlangsungan UMKM di 
wilayahnya.

“Pengelola pusat perbelanjaan pun diharapkan bisa 
menyediakan tempat untuk Dewan Kerajinan Nasional 
Daerah, agar masyarakat luas bisa mengenal lebih 
pengusaha kecil dan mikro tersebut,” ujar Bupati Tangerang, 
Ahmed Zaki Iskandar.

Sebanyak lebih dari 30 UMKM asal Kabupaten Tangerang 
dikumpulkan untuk diberi kesempatan memasarkan 
produknya, serta diberikan ilmu dari berbagai akademisi 
dan praktisi, antara lain Swiss German School, Universitas 
Pramita, dan Universitas Muhammadiyah. 

Beberapa area Mal Ciputra Tangerang disediakan untuk 
memberikan kesempatan bisnis UMKM untuk memasarkan 
produk-produk lokal.

In Store Promotion 
Kementerian Perdagangan

Puluhan UMKM berpartisipasi dalam gelaran In Store 
Promotion Kementerian Perdagangan Indonesia yang 
bertema 'Pameran Produk Artisan Nusantara'. Acara yang 
berlangsung pada 17-20 November 2022 ini mempromosikan 
berbagai jenis produk, mulai dari makanan kemasan, fashion, 
batik, handicraft, dan aksesoris.

In Store Promotion merupakan acara diselenggarakan 
Kementerian Perdagangan untuk  memperluas pasar 
UMKM di Indonesia, baik secara langsung di dalam 
pusat perbelanjaan ataupun melalui digitalisasi. Selain 
berkesempatan mempromosikan produknya, UMKM 
tersebut juga mendapatkan pembekalan dari Kementerian 
Perdagangan agar semakin melek digital dalam pemasaran.

Menurut Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk 
Dalam Negeri, Krisna Ariza, kualitas produk-produk UMKM 
sudah sangat berkembang. Buktinya, di pameran tersebut, 
mayoritas produk UMKM sudah dikemas dengan cantik dan 
diberikan tag produk sehingga layak dipasarkan di dalam 
hingga luar negeri. Untuk produk makanan bahkan sudah 
dilabeli halal MUI, serta beberapa UMKM sudah didaftarkan 
ke HAKI.

Pandemi Covid-19 berdampak 
di segala sektor termasuk 
Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM). Mal Ciputra 
Tangerang selalu mendukung 
perkembangan bisnis para usahawan 
ini  untuk kembali pulih. Hal ini 
ditunjukkan dengan terlaksananya 
2 event pameran UMKM pada 
November lalu. 

SUPPORT UMKM

PARTISIPASI DARI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI ACARA PAMERAN PRODUK 
ARTISAN NUSANTARA

DUKUNGAN PENUH DARI BUPATI TANGERANG, BAPAK AHMED ZAKI ISKANDAR YANG 
DATANG DI ACARA INI
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info

EcoPlaza sekaligus mewadahi pecinta kuliner khususnya 
warga CitraRaya.

Aneka kuliner yang bisa dinikmati di Tenda Kuliner 888 
EcoPlaza, antara lain Seafood dan Nasi Uduk Pak Jhon, Es 
Putra Sinar Garut, Soto Ayam Ambengan Pak Sadi (Asli), 
Wedang Ronde Garsel, Sate Taichan Si Wali, Teh Tarik Melaka 
dan Steak 36. Ada juga Bubur Ayam Spesial Ko Ginhan, 
WB Thai Tea, Doyan Ayam, Nasi Uduk Andalan, Gerobak 
Indomie, Jesse Seafood dan Es King Pucok, serta Sop dan 
Sate Kambing Tiga Saudara.

Libur telah tiba! Banyak aktivitas seru dan menarik untuk 
dilakukan bersama anak-anak ketika mereka libur sekolah, 
salah satunya mengunjungi CitraRaya Water World. Di 
sini, pengunjung bisa mencoba berbagai wahana menarik, 
mulai dari Pirates Dome Shelter, Pixie Hollow Baby’s Pool, 
Power Slider, Sea Devil Pirate Ships, Croc’s Hive Racer Slide, 
Stonehenge Waterfall, dan lain-lain. 

Menyambut liburan kali ini, CitraRaya Water World 
memberikan Promo Desember yang bisa dibeli selama 
periode 1-23 Desember 2022. Terdapat “Promo Single” 

ARENA 
L I BURAN SERU

WATERWORLD

PESTA MAKANAN DI

Kuliner menjadi salah satu daya tarik CitraRaya karena 
terdapat berbagai macam tenant makanan dan minuman 
dari berbagai belahan dunia, mulai dari masakan asia, 
western, tradisional Indonesia, hingga jajanan kekinian. Para 
pecinta kuliner juga semakin dimanjakan dengan adanya 
Tenda Kuliner 888 EcoPlaza yang menyajikan lebih dari 200 
menu pilihan.

Event grand opening Tenda Kuliner berlangsung meriah 
pada 2 Desember 2022 lalu yang diramaikan oleh aktor 
senior August Melasz dan iringan live music. Adanya Tenda 
Kuliner 888 ini bertujuan untuk meramaikan kawasan 

TENDA KULINER 888 ECOPLAZA

seharga Rp35.000 untuk tiket satu orang, dan “Promo 
Double” seharga Rp50.000 untuk 2 orang. Ada juga “Paket 
Family” yang terdiri dari 4 tiket renang, 1 coin loker, 1 ban 
renang, dan 4 paket makan seharga Rp255.000 (weekday) 
dan Rp275.000 (weekend). 

Selain itu, tersedia promo “6 Month Pass”, dengan harga 
Rp306.000 pengunjung bisa berenang sepuasnya selama 
6 bulan (tiket berlaku untuk satu orang). Yuk, segera beli 
tiketnya sebelum kehabisan!
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info

NAMA DOKTER SPESIALIS SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Spesialis Penyakit Dalam

dr. Ruth Natalia A. Lingkubi, Sp.PD 10-14 10-14 10-14 10-14 010-14 0930-12 -

Akhir tahun kerap menjadi momen liburan bersama 
keluarga, entah itu liburan di dalam kota, ke luar kota, atau 
luar negeri. Ke manapun tujuannya, tentu kita berharap 
liburan tersebut terasa nyaman dan seluruh anggota 
keluarga bisa tetap sehat dan bugar. Untuk mewujudkan hal 
tersebut, mari simak tips berikut ini.

	 Tentukan Lokasi Liburan yang Sesuai
Sesuaikan destinasi liburan serta lokasi rekreasi sesuai 
dengan anggota keluarga yang ikut. Jika membawa 
anak-anak dan lansia, pastikan lokasi rekreasi memiliki 
cukup tempat untuk beristirahat, serta ada kamar 
mandi/toilet yang ramah anak dan lansia. Jika hendak 
ke luar negeri, pastikan Anda dan keluarga sudah 
mendapatkan vaksin yang diperlukan di negara yang 
akan dikunjungi, misalnya vaksin yellow fever untuk 
berlibur ke Amerika Selatan dan Eropa. 

	 Persiapkan Kebutuhan yang Akan Dibawa
Siapkan kebutuhan selama liburan, mulai dari 
pakaian sesuai iklim dan musim, camilan, masker, 
hand sanitizer, hingga obat-obatan pribadi. Jangan 
lupa membawa alat pemeriksaan gula darah mandiri 
apabila ada penyakit diabetes atau alat pemeriksaan 
tekanan darah mandiri apabila Anda mengidap 
hipertensi.

dr. Ruth Natalia Lingkubi Sp.PD.

	 Tetap Disiplin Prokes
Tetap terapkan protokol kesehatan 5M (mencuci 
tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, 
menjaga jarak, mengurangi mobilitas). Selain itu, 
pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat dan 
bugar, terutama jika hendak menempuh perjalanan 
yang jauh.

Demikian tips untuk berlibur agar dapat tetap aman, 
nyaman, sehat dan bugar. Cari tahu lebih lanjut kesehatan 
Anda dengan memeriksakan diri anda ke dokter spesialis 
penyakit dalam di Ciputra Hospital, CitraRaya, untuk 
memastikan kondisi anda dalam kondisi sehat dan bugar.

Tips Tetap Nyaman, Sehat, 
dan Bugar Saat Liburan
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info

Seperti yang kita tahu, seiring meredanya pandemi 
Covid-19 usai adanya vaksin, terlihat aktivitas kembali 
normal dan padat seperti sebelumnya. Masyarakat pun 
mulai melakukan rutinitas harian dengan tetap mematuhi 
protokol kesehatan (prokes) di era new normal. Salah satu 
yang mulai kembali berkegiatan seperti semula adalah 
kegiatan perkuliahan di Universitas Esa Unggul.

Memasuki semester ganjil tahun ajaran 2022/2023, 
Universitas Esa Unggul menerapkan 50% kegiatan 
perkuliahan secara tatap muka (luring), secara online/
daring, serta kelas hybrid (tatap muka dan daring/online). 
Dalam mengikuti pembelajaran tatap muka, mahasiswa dan 
dosen wajib menerapkan prokes Covid-19, seperti memakai 
masker, dan tetap menjaga jarak di lingkungan Universitas.

Kegiatan Ekstra Aktif Lagi 
Selain kegiatan pembelajaran,  kegiatan ekstra yang 

ada di Universitas Esa Unggul kampus Tangerang juga 
sudah kembali aktif. Mahasiswa sudah diperbolehkan 
melaksanakan berbagai kegiatan secara offline tapi dengan 
syarat tetap harus menerapkan yang ketat

Terlihat para mahasiswa juga sudah mengikuti kegiatan 
ekstra olahraga seperti basket, taekwondo, musik, tari, serta 
kegiatan organisasi kemahasiswaan lainnya.

Selama pandemi Covid-19, 
Universitas Esa Unggul 
melaksanakan kegiatan 

pembelajaran full daring /online, hal ini 
dikarenakan untuk mencegah penyebaran 
virus Covid-19. Kini, Universitas yang 
berada di  jalan CitraRaya Boulevard, 
CitraRaya Tangerang ini sudah 
menerapkan kegiatan perkuliahan yang 

Prokes dalam 
Kegiatan Perkuliahan

UNIVERSITAS 
ESA UNGGUL

KEGIATAN PERKULIAHAN TATAP MUKA 50 % SUDAH AKTIF LAGI

YANG INGIN BELAJAR PODCAST

GOOO… YANG SUKA OLAHRAGA BELA DIRI, TAE KWONDO, SUDAH BISA EKSIS

KEGIATAN EKSTRA SENI MURAL AKTIF LAGI
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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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