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preface

TREN 
TAMAN 
DI DALAM 
RUMAH

Salam Sejahtera, 

Setelah sekian lama banyak kegiatan kita yang dibatasi, kini 

memasuki era new normal saya mengharapkan semuanya kembali 

bersemangat untuk melakukan aktivitas pekerjaan yang sempat 

tertunda dan saya juga berharap semuanya selalu sehat dan bahagia. 

Di edisi terbaru ini, Citra Sentul Raya membahas sebuah hunian 

berdesain taman di dalam rumah yang menjadi tren di masyarakat, 

karena sejak pandemi telah membawa banyak pengaruh pada aspek 

kehidupan, termasuk pertimbangan dalam memilih hunian yang 

nyaman dan bisa menunjang kesehatan penghuninya.  

 Tentu konsep desain ini menjadi nilai spesial karena perumahan 

Citra Sentul Raya berada di perbukitan yang masih memiliki udara 

segar dan jauh dari hiruk pikuk kota yang penat. Memiliki taman di 

dalam rumah pastinya juga menciptakan suasana yang berbeda dan 

sirkulasi udara yang lebih bagus untuk mendukung gaya hidup sehat, 

dan hunian ini bisa ditemukan di Cluster Alpen yang berada di cluster 

premium Park Avenue 

Hunian di Citra Sentul Raya juga dilengkapi teknologi canggih 

smarthome yang membuat para penghuninya lebih praktis dalam 

mengontrol rumahnya. Salah satu perangkat yang dipasang adalah 

Onassis Smart Lock X5 Pro–wifi. Bisa dibilang fitur ini paling canggih 

dibanding smart lock lainnya karena memiliki fitur  6 in 1, yaitu sidik 

jari, kartu, password, kunci manual, terkoneksi dengan internet, 

dan fitur kamera yang bisa mengirimkan foto ketika tamu 

menekan bel. 

Info menarik lainnya berita tentang adanya shuttle 

Citra Sentul Raya yang mempermudah para penghuni 

untuk melakukan aktivitas. Istimewanya, mobil yang 

digunakan berkualitas baik dan terjaga kebersihannya 

dengan  pengemudi yang professional. Ada jadwal pasti untuk 

tiap rute trayeknya. 

Rute trayek pertama shuttle ini adalah dari Citra Sentul Raya - 

AEON Mall Sentul (PP) yang terdapat 6 kali pemberangkatan dari 

Citra Sentul Raya, mulai dari pukul 11.30 WIB - 20.30 WIB. 

Sementara pemberangkatan dari AEON Mall 

Sentul mulai pukul 12.00 WIB - 21.00 

WIB. Ucapan terima kasih juga saya 

sampaikan untuk para penghuni yang 

memberikan testimoni menarik tentang 

nyamannya menjadi warga Citra Sentul Raya. 

Budiarsa Sastrawinata
Direktur Utama PT Ciputra Residence
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ilihan hunian di daerah perbukitan menjadi sebuah investasi yang 
tak ternilai. Apalagi untuk masyarakat modern yang terbiasa dengan 
aktivitas padat di kota yang macet dan asap kendaraan bermotor 

yang banyak. Tentunya, menghirup udara yang sejuk, terlebih lagi kita 
masih mendengar kicauan burung di alam bebas menjadikan sesuatu 
yang diinginkan. Citra Sentul Raya menghadirkan sebuah kawasan yang 
memenuhi keinginan masyarakat saat ini.

cover  stor y

P

Sejak pandemi COVID-19 memengaruhi banyak aspek 
kehidupan, termasuk pertimbangan dalam memilih hunian 
yang nyaman dan bisa menunjang kesehatan penghuninya. 
Banyak dari kita yang memprioritaskan memilih hunian 
yang sedikit menepi dari hiruk pikuk perkotaan, agar 
bisa mendapatkan lingkungan yang lebih tenteram dan 
menenangkan.

Tak heran, Sentul yang merupakan daerah perbukitan 
dan tentunya memiliki udara lebih segar, sejuk, dan juga 
sehat menjadi salah satu lokasi hunian yang menjadi pilihan 
masyarakat. Terlebih dengan tinggal di daerah Sentul, Anda 
juga bisa menikmati indahnya pemandangan pegunungan, 
mendengarkan suara gemericik air sungai, hingga kicauan 
burung di pepohonan. 

Kontur lahan perbukitan juga dinamis, sehingga tata area 
hunian terlihat lebih dinamis dan estetik. Tentunya, tinggal 
di perbukitan juga bebas banjir, karena letaknya berada 
di ketinggian. Menariknya lagi, menurut fengshui, lahan 
perbukitan memiliki energi positif (chi) yang lebih besar. 
Wah, banyak sekali manfaat yang bisa didapat jika tinggal di 
daerah perbukitan, ya?

Rumah Sehat dengan 
Inner Courtyard 

Kenyamanan sebuah tempat tinggal tidak hanya 
bergantung pada lingkungan huniannya saja, tapi juga 
layout rumah itu sendiri. Saat ini, rumah yang menawarkan 
sisa lahan di area belakang semakin banyak dipilih. Sisa 

Desain Modern
Hunian Impian
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cover  stor y

SUASANA HANGAT TERCIPTA DI RUANG TAMU

DESAIN RUMAH MODERN DI CLUSTER PARK AVENUE, CITRA SENTUL RAYA

memiliki sisa lahan yang cukup luas di belakang rumah 
(inner courtyard), sehingga bisa dimanfaatkan untuk taman 
dan kolam renang. Tentunya, inner courtyard ini akan 
memberikan kesan sejuk, nyaman, dan asri, serta menjadi 
sumber pencahayaan alami dan memperlancar sirkulasi 
udara, sehingga membuat rumah jadi lebih hemat energi.

Inner Courtyard 
untuk Rumah Tumbuh

Selain untuk taman dan kolam renang, inner courtyard 
juga bisa dimanfaatkan untuk menambah ruang baru, 
seperti ruang kerja, ruang bermain, atau kamar tidur. Sangat 
cocok dengan konsep rumah tumbuh. Perlu diketahui, 
konsep rumah tumbuh saat ini juga semakin digemari 
masyarakat, khususnya keluarga muda. Konsep rumah 
tumbuh adalah rumah yang dibangun secara bertahap, 
menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi penghuninya. 
Jadi, banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dengan 
inner courtyard dalam rumah.

Rumah dengan Lingkungan Ideal
Berlokasi di daerah perbukitan, Citra Sentul Raya menjadi 

pilihan hunian yang sangat digemari oleh masyarakat. 
Sebab, Citra Sentul Raya memiliki banyak ruang terbuka 
hijau, sehingga sangat nyaman untuk dijadikan tempat 
beraktivitas warga. Tak hanya itu, tersedia fasilitas EcoClub 
serta taman bermain yang membuat kawasan hunian ini 
semakin ideal untuk ditinggali.

Banyaknya antusiasme masyarakat terhadap Citra Sentul 
Raya terlihat dari total penjualan unit sudah mencapai 90% 
dari seluruh cluster yang sudah dipasarkan. Serah terima 
unit rumah pun sudah dilakukan secara bertahap dimulai 
sejak pertengahan tahun lalu yaitu cluster Seine, Thames 
dan Danube.

lahan tersebut juga dikenal dengan istilah inner courtyard. 
Adanya inner courtyard ini bisa dimanfaatkan untuk 
banyak hal, dan yang paling utama, dapat membantu 
memperlancar sirkulasi udara di rumah, sehingga rumah 
menjadi lebih sehat dan nyaman untuk ditinggali.

Contoh rumah dengan inner courtyard bisa ditemukan 
dalam produk terbaru Citra Sentul Raya, yaitu Tipe Alpen, 
yang masuk dalam Cluster Park Avenue. Tipe Alpen 
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hot  product

S M A R T  H O M E

Kecanggihan sistem smart home ini juga ada di cluster 
premium dan eksklusif di Citra Sentul Raya, yaitu Cluster 
Park Avenue. Kehadiran fitur smart home dari Onassis 
Smart Living ini mampu meningkatkan keamanan dan 
mempermudah penghuni untuk mengontrol perangkat-
perangkat yang ada di rumah melalui aplikasi Onassis 
Smart. Perangkat Onassis Smart Home ini juga memiliki 
fitur pesan suara melalui  Amazon Alexa, Google Assistant, 
maupun Siri.

FITUR CANGGIH DALAM RUMAH
Salah satu perangkat yang dipasang di Cluster Park 

Avenue adalah Onassis Smart Lock X5 Pro–wifi. Smart lock 
ini mempunyai fitur yang paling canggih bila dibandingkan 
dengan Smart Lock  lainnya, dengan fitur 6 in 1, yaitu sidik 
jari, kartu, password, kunci manual, terkoneksi dengan 
internet, dan fitur kamera yang bisa mengirimkan foto ketika 

tamu menekan bel. 
Penghuni pun bisa 
langsung membuka 
pintu secara 
langsung dari jarak 
jauh melalui aplikasi 
Onassis Smart, 
walaupun sedang 
berada di luar 
rumah. 

Selain Onassis 
Smart Lock X5 Pro–
wifi, unit di Cluster 

D i zaman modern, kehadiran teknologi makin berbaur dengan kehidupan 
kita sehari-hari. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya produk berbasis 
internet of things (IoT) dan artificial intelligence (AI) yang menjadi 

tren dan kebutuhan bagi masyarakat modern. Teknologi ini pun kini banyak 
diaplikasikan ke dalam hunian berkonsep smart home system atau sistem 
rumah pintar.

HIDUP LEBIH MUDAH

Park Avenue juga dilengkapi dengan perangkat smart home 
lainnya, seperti smart camera indoor dan outdoor, smart 
switch, IR remote, door sensor, smart door window sensor, 
dan juga smart alarm. Salah satu fitur unggulan lainnya 
adalah perangkat smart camera indoor dan outdoor, yang 
membuat penghuni bisa memantau rumah dari mana saja. 
Fitur yang terdapat dari smart camera ini adalah sensor 
gerak, komunikasi dua arah, dan kamera dapat berputar 
hingga 355 derajat. 

Menariknya, seluruh perangkat dari Onassis Smart 
Living ini sudah terintegrasi satu sama lainnya, dan bisa 
dikendalikan melalui smartphone serta pesan suara. Bahkan, 
ketika penghuni membuka pintu, maka perangkat smart 
home yang ada di dalam rumah bisa menyala secara 
otomatis sesuai dengan setelan yang telah ditentukan 
sebelumnya.

SMART LOCK DOOR MEMBUAT PENGHUNI NYAMAN TERLINDUNGI
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itra Sentul Raya terus mengembangkan kawasan hunian modern dan nyaman, 
serta didukung berbagai fasilitas yang akan memudahkan hidup penghuninya. 
Salah satu fasilitas terbaru yang hadir adalah shuttle service, yang akan 

memudahkan mobilisasi warga ke destinasi tertentu.

fas i l i tas

Para penghuni Citra Sentul Raya makin dipermudah 
akses mobilitasnya, untuk menjangkau fasilitas-fasilitas yang 
ada seperti rumah sakit, mal, dan lainnya, Citra Sentul Raya 
menghadirkan shuttle service sebagai fasilitas transportasi 
unggulan dari kawasan ini.

 Shuttle merupakan alat transportasi point to point atau 
hanya menaikkan dan menurunkan penumpang di titik-
titik tertentu. Dengan adanya shuttle ini, penghuni Citra 
Sentul Raya bisa memiliki alternatif transportasi sekaligus 
memudahkan jika ingin bepergian ke tempat-tempat 
strategis di sekitar Sentul. 

Shuttle Nyaman dan Aman
Shuttle Citra Sentul Raya menggunakan mobil berkualitas 

baik dan terjaga kebersihannya. Pengemudinya pun 
profesional, sehingga penumpang akan merasa nyaman 
dan aman selama di perjalanan. Tak hanya itu, dengan 
menaiki shuttle, Anda tidak perlu lagi lelah akibat macet 
di jalan. Anda juga tidak harus repot-repot mencari parkir 
di tempat tujuan dan tidak perlu membayar biaya parkir. 
Pastinya, akan lebih hemat, kan?

Fasilitas Transportasi Nyaman dan Aman

C
Rute Citra Sentul Raya - 
AEON Mall Sentul

Salah satu kelebihan shuttle adalah memiliki jadwal 
yang pasti untuk tiap rute trayeknya. Rute trayek pertama 
shuttle ini adalah dari Citra Sentul Raya - AEON Mall Sentul 
(PP). Terdapat 6 kali pemberangkatan dari Citra Sentul 
Raya, mulai dari pukul 11.30 hingga terakhir pukul 20.30. 
Sementara pemberangkatan dari AEON Mall Sentul juga 
melayani 6 kali dalam sehari, mulai pukul 12.00 hingga 
terakhir 21.00. Ke depannya, tentu akan ada rute-rute 
terbaru sesuai kebutuhan penghuni.

CSR AEON
11.30 12.00

12.30 13.00

16.30 17.00

18.30 19.00

19.30 20.00

20.30 21.00

Shuttle Service

*APABILA ADA PERUBAHAN JADWAL AKAN DIINFOKAN SEGERA
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fas i l i tas

alam memilih tempat 
tinggal, tentu kita perlu 
mempertimbangkan 

lingkungan di sekitarnya. 
Karena itu, tinggal di daerah 
perbukitan dianggap sebagai 
sebuah keunggulan karena 
dapat mempengaruhi 
kesehatan diri. Apakah benar?
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Hidup sehat investasi tak ternilai, karena menjadi sehat 
kita bisa melakukan segala aktivitas dengan nyaman tanpa 
merepotkan orang lain. Lingkungan menjadi salah satu 
faktor penting sebagai pendukung hidup sehat, untuk itu 
pemilihan lingkungan hijau dengan udara bersih seharusnya 
menjadi hal utama yang dipertimbangkan saat kita mencari 
tempat tinggal. 

Lingkungan yang baik tentunya akan membuat hidup 
lebih nyaman. Bahkan, menurut seorang psikolog asal 
Inggris bernama Mathew White, kondisi lingkungan dapat 
memengaruhi kesehatan dan kebahagiaan seseorang.

Sejalan dengan itu, Citra Sentul Raya hadir sebagai 
pilihan hunian dengan lingkungan yang nyaman dan asri di 
daerah perbukitan. Kawasan ini terletak di kaki Pegunungan 
Jonggol di ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan 
laut. Tentunya udara di kawasan ini masih segar dan 
dikelilingi banyak pepohonan hijau. 

di Kawasan Perbukitandi Kawasan Perbukitandi Kawasan Perbukitan
Hidup SehatHidup SehatHidup Sehat

Fasilitas Penunjang Hidup Sehat
Selain udaranya yang sejuk dan segar, gaya hidup sehat 

semakin mudah dijalankan berkat adanya EcoClub Citra 
Sentul Raya. Di sini, Anda bisa melakukan berbagai aktivitas 
olahraga, seperti nge-gym di fitness hall dan berenang di 
infinity pool. Tersedia juga jogging track di samping sungai 
dengan pemandangan langsung menuju perbukitan. 

Tak hanya itu, Citra Sentul Raya juga dikelilingi banyak 
destinasi wisata bernuansa alam, seperti Gunung Pancar, 
Curug Leuwi Hejo, Curug Bidadari, dan masih banyak lagi. 
Kawasan wisata ini bisa membuat Anda memiliki waktu 
berada di alam dengan lebih mudah. Sebab, dilansir dari 
BBC, menikmati waktu senggang dengan berada di alam 
dapat menurunkan tekanan darah dan meminimalisir stres. 
Tentunya hal ini akan membuat hidup lebih sehat dan 
nyaman.

FASILITAS ECOCLUB SEBAGAI PUSAT KEBUGARAN DI CITRA SENTUL RAYA

SEGARNYA BERENANG DENGAN PEMANDANGAN HIJAU

UDARA BERSIH SALAH SATU KEUNTUNGAN HIDUP DI AREA PERBUKITAN
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fas i l i tas

Memiliki hunian berlokasi strategis tentu jadi impian 
semua orang. Apalagi jika lokasinya dekat dengan kantor 
atau pusat ibukota. Sayangnya, hunian di lokasi tersebut 
tentu memiliki harga yang tinggi. Alternatifnya adalah 
memilih hunian yang lokasinya dekat dengan pintu tol, 
karena memudahkan penghuni untuk beraktivitas setiap 
harinya. 

Aksesibiltas Mudah 
Meskipun lokasinya tidak terlalu dekat dari kantor, namun 

memiliki hunian yang dekat dengan pintu tol tentu memiliki 
aksesibilitas yang baik. Sehingga, Anda pun masih bisa 
bepergian ke kantor atau tempat aktivitas lainnya dengan 
mudah dan cepat, terlebih jalur tol kini menjadi pilihan tepat 
untuk menghindari kemacetan. 

Selain itu, hunian berlokasi di dekat pintu tol juga bisa 
memengaruhi nilai investasi properti. Sebab, kawasan 
tersebut tentu akan berkembang pesat karena lokasinya 
yang strategis. Hal ini tentu juga akan membuat harga jual 
kembali yang lebih tinggi.

SELANGKAH DARI

okasi dan aksesibilitas menjadi nilai penting bagi sebuah hunian, terlebih 
lagi untuk masyarakat kota yang memiliki mobilitas tinggi. Inilah 
kelebihan Citra Sentul Raya yang hadir di lokasi yang strategis, yaitu akses 

langsung akses ke tol Jagorawi exit sirkuit Sentul.

L

EXIT SIRKUIT SENTUL
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Banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan jika 

memiliki hunian yang lokasinya dekat dengan pintu tol. Hal 
tersebut bisa Anda rasakan juga jika tinggal di Citra Sentul 
Raya. Lokasinya dekat dengan akses Tol Jagorawi, tepatnya 
selangkah dari exit tol Sirkuit Sentul. Tentunya lokasi yang 
strategis ini akan mempermudah mobilisasi Anda menuju 
Jakarta.

Terintegrasi Fasilitas Publik 
Citra Sentul Raya yang merupakan The New Integrated 

City by Ciputra, kawasan ini terintegrasi dengan transportasi 
publik dan fasilitas pendukung lainnya yang akan 
mempermudah hidup Anda. 

Kebutuhan hidup Anda terpenuhi, karena Citra Sentul 
Raya dikelilingi berbagai fasilitas unggulan, mulai dari AEON 
Mall Sentul, IKEA, Rumah Sakit EMC Sentul, dan berbagai 
fasilitas pendidikan unggulan.

TOL PILIHAN AKSES CEPAT MASYARAKAT MODERN

RS EMC SALAH SATU FASILITAS YANG SUDAH TERINTEGRASI DENGAN KAWASAN 
CITRA SENTUL RAYA

8



test imoni

Apa yang menjadi pilihan utama sebelum 

menentukan pilihan untuk membeli sebuah rumah? 

Tentunya setiap orang menginginkan tempat tinggal 

yang nyaman, baik dari kualitas bangunan rumah, 

fasilitasnya, hingga lingkungannya. Karena itu, Citra 

Sentul Raya banyak menjadi pilihan masyarakat dalam 

memilih tempat tinggal terbaiknya. 

Awalnya, ketika jalan-jalan ke Bogor, 
kami lihat iklan tentang Citra Sentul 

Raya, dan saya tertarik membeli 
rumah di sini. Ternyata progres 
pembangunannya cepat dan 
serah terima juga sesuai dengan 

perjanjian. Saya juga mendapat 
fitur smart home, mulai dari CCTV, 

smart door, dan wifi. 
Menurut saya, Citra Sentul Raya memiliki fasilitas yang 

lengkap sehingga membuat saya nyaman tinggal di sini. 
Keamanannya juga terjamin dan lingkungannya juga ramah 
untuk yang sudah berkeluarga, terutama yang memiliki anak-

anak. Udara di sini juga masih 
sangat sejuk dan lokasinya 
strategis, dekat dengan tol, 
pusat perbelanjaan, sekolah, 
dan aksesnya dekat ke 
mana-mana. Citra Sentul 
Raya merupakan pilihan 
hunian yang tepat, karena 
lingkungannya nyaman, 
desain rumah mewah, dan 
nilai investasi juga tinggi.

Banyak pertimbangan 
sebelum akhirnya memilih 
sebuah rumah di Citra 
Sentul Raya. Alasannya 
jelas, karena suasana 
pegunungan dan 

udaranya yang sejuk dan jauh dari polusi. Selain itu, cluster 
yang saya huni berseberangan dengan EcoClub dan di sini 
ada fasilitas lain yang sesuai standar Ciputra. Saya mulai 
efektif menempati rumah di sini sekitar April 2022, setelah 
melalui proses serah terima di 2021.

Tempat Tinggal Nyaman & Banyak Fasilitas
CITRA SENTUL RAYA

Cluster Thames

Cluster Thames

Selain lingkungannya yang sejuk di daerah 

perbukitan, kawasan perumahan ini juga memberikan 

pilihan unit rumah dengan desain dan material 

terbaik, serta didukung beberapa fasilitas unggulan. 

Yuk, simak pendapat penghuni Citra Sentul Raya 

tentang kesannya selama tinggal di kawasan ini.

Ayaa - Entrepreneur

Danil - Karyawan Swasta
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empat tinggal ideal berdasarkan 
lokasi strategis, dan akses yang 
mudah. Tapi, juga perlu didukung 

kebersihan dan keamanan lingkungan 
untuk menambah kenyamanan para 
penghuninya.

T

info

PANDUAN
APLIKASI

MYCIPUTRA Selamat Datang
di Aplikasi

MyCiputra
Mengikuti perkembangan jaman 

yang serba cepat dan praktis, 
aplikasi MyCiputra dibuat dengan 
tujuan memberikan kemudahan 

bagi para konsumen Ciputra, 
terlebih untuk memproses 

pembayaran tagihan sesuai 
layanan yang digunakan oleh 
masing-masing konsumen.

Dengan adanya aplikasi ini, maka 
diharapkan setiap konsumen 
dapat melihat & memproses 
tagihan IPL  mereka, melihat 

informasi status komplain serta 
mendapatkan informasi & promo 
yang sedang berjalan sekarang.

Setiap unique id dari unit 
konsumen akan digunakan 

sebagai akses login ke aplikasi 
MyCiputra. Selamat menggunakan 

aplikasi ini.

1  

Memilih Bank
Virtual Account
Kemudian anda memilih bank virtual 
account untuk menyelesaikan proses 
pembayaran. Anda dapat melihat total 
tagihan di halaman Summary. Tekan 
tombol [Check Out] untuk check out 
tagihan yang dipilih

HALAMAN MENUNGGU
PEMBAYARAN
Setelah itu anda dapat 
melihat waktu untuk 
menyelesaikan 
pembayaran virtual 
account number yang 
sebelumnya dipilih 
oleh pengguna dan 
jumlah tagihan yang 
harus dibayar

Tata Cara
pembayaran

Pada bagian paling 
bawah terdapat tata 
cara untuk
menyelesaikan
pembayaran dengan 3 
cara Anda dapat 
melakukan dengan 
ATM, internet banking, 
dan mobile banking

Batalkan Check Out

Jika anda ingin
membatalkan
pembayaran, anda
dapat menekan tombol 
[Batalkan Check Out] 
lalu akan muncul pop 
up dialog untuk 
konfirmasi pembatalan 
proses, tekan [Ya] 
untuk membatalkan

6  

Halaman Status
Pembayaran

Halaman History
Pembayaran

Pada menu History 
pembayaran anda dapat 
melihat history tagihan 
perbulan yang telah sukses 
dibayarkan besertainformasi 
detail pembayaran

Di menu status pembayaran 
terdapat 4 status :
    Aktif - Tagihan yang sedang 
    aktif atau menunggu 
    pembayaran
    Paid - Tagihan yang telah 
    dibayar via aplikasi
    Canceled - Pembayaran 
            yang dibatalkan 
            oleh pengguna
    Expired - Proses pembayaran 
         yang melebihi batas 
        waktu (Check Point)  
       yang telah ditentukan

Halaman 
Komplainku

Pada fitur Komplainku anda 
dapat melihat keluhan - 
keluhan yang sudah diajukan 
oleh pengguna 

Halaman
Ketentuan layanan &
Berita

Pada halaman ketentuan layanan anda dapat 
melihat ketentuan aplikasi atau term of 
service, dan pada halaman berita ini anda 
dapat melihat promo-promo Ciputra Grup 

DEPARTEMEN MANAJEMEN KOTA
Jl. Ecopolis Avenue Blok VE.07 No.07-09, Tangerang 15710

Telp. 021 22 596 999 / 021 22 596 888
WA Center : 0813 8820 0383 (Chat Only)

Jam Oprasional
08:00 - 17:00 WIB
Senin s/d Jumat
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Dukung Lingkungan Nyaman

Download aplikasi 
my ciputra1

Halaman Masuk
Ke Akun My Ciputra

HALAMAN BUKAN 
MEMBER (DAFTAR AKUN)

Untuk mendownload aplikasi My Ciputra ketik 
kata kunci [My Ciputra] di pencarian aplikasi 
yang ada di Google Play Store dan App Store 
atau scan kode QR dibawah

- Jika sudah memiliki akun 
   masukan Username dan 
   Password, lalu tekan 
   tombol [Masuk]
- Bila anda lupa password, 
   tekan teks [Lupa Password]
- Bila belum memiliki akun 
   tekan teks [Bukan Member]

Bagi anda yang belum 
mempunyai akun, anda dapat 
mengisi nama depan, nama 
belakang, nomor telepon, 
email aktif, dan pilih 
hubungan unit (Pemilik, 
Keluarga, Agent, Karyawan, 
Penyewa), lalu tekan teks 
[Selanjutnya]

metode registrasi

Setelah memasukan data anda, kemudian 
klaim unit anda dengan 3 cara berikut :
    Pilih Unit             
    Unique ID Unit           
    Virtual Account
Kemudian tekan teks [Selanjutnya]
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Pilih Unit

Login kembali menggunakan alamat email 
sebagai username dan password baru

Bila anda lupa Password pada menu Lupa 
Password Masukkan Username akun (e-mail 
pengguna) lalu tekan  tombol [Continue]. Link 
untuk reset password akan langsung 
dikirimkan ke e-mail pengguna

Klaim dengan Pilih Unit, pilih nama proyek, 
pilih kawasan unit, pilih blok dan no unit anda. 
kemudian tekan teks [selanjutnya] dan cek 
email anda untuk membuat password

Unique ID Unit

Klaim dengan Unique ID Unit, untuk 
mendapatkan Unique ID Unit anda dapat 
menghubungi Customer Service tim kami di 
Nomor WA Center : 0813 8820 0383 (Chat Only).
Setelah mendapat Unique ID silahkan di input 
lalu tekan teks [Search] kemudian setelah data 
anda keluar periksa data anda, tekan teks 
[selanjutnya] dan cek email anda untuk 
membuat password

Virtual Account

Klaim dengan Virtual Account silahkan anda 
input lalu tekan teks [Search] kemudian 
setelah data anda keluar periksa data anda, 
tekan teks [selanjutnya] dan cek email anda 
untuk membuat password

Halaman Utama

1.  Menu Navigasi :  
    Menampilkan menu  
    yang ada di My Ciputra 
2. Menu Notifikasi : Info 
    proses tagihan
3. Menu My Profil :  
    Informasi detail terkait  
    akun pengguna
4. Nominal Tagihan 
    terutang yang dimiliki 
    pengguna 
5. Berita & Promo terkait 
    Proyek CitraRaya
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Halaman Lupa
Password5
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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

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

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
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Menu Profil

1. Home
2. Unitku
3. Tagihan
4. Status Pembayaran
5. Histori
6. KomplainKu
7. Berita
8. Ketentuan Layanan

Selain menu navigasi terdapat pula fitur My 
Profil untuk melihat profil pengguna. Bila anda 
ingin mengubah data silahkan tekan [Icon 
Pensil] di sebelah kanan isian customer

Halaman UnitKu

Dihalaman Unitku anda dapat menambahkan 
unit baru dengan menekan [Tambah Unit] atau 
anda dapat menghapus unit yang sudah ada 
dengan menekan tombol [Hapus Unit]. Unit 
yang berstatus aktif akan di cek dan diproses 
tagihannya, Tekan unit yang diinginkan agar 
berstatus aktif. Pada halaman tambah unit ada 
tiga cara untuk menambahkan unit yaitu :
   Virtual Account Lama       
   Unique ID
   Manual
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Lingkungan nyaman tentu jadi nilai plus dalam memilih 
tempat tinggal. Setelah beraktivitas seharian di luar rumah, 
pasti ingin beristirahat dengan nyaman, agar tubuh dan 
pikiran bisa lebih rileks serta energi bisa terisi lagi. Dengan 
memilih tempat tinggal di lingkungan yang nyaman, tentu 
membuat kita semakin lebih betah berada di rumah, 
memiliki waktu istirahat yang maksimal, dan menambah 
quality time bersama keluarga.

Untuk menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman, 
tentunya kawasan hunian perlu melakukan pengelolaan 
lingkungan di berbagai sektor, mulai dari sektor kebersihan, 
keamanan, perawatan lingkungan, penerangan lampu 
jalan, fogging, pengelolaan sampah, dan lainnya. Untuk 
mendukung lancarnya pengelolaan tersebut, tiap 
penghuni diwajibkan berkontribusi untuk membayar iuran 
pengelolaan lingkungan (IPL). Dengan membayar IPL secara 
rutin, tentu pengelolaan lingkungan bisa semakin lancar dan 
berjalan baik.

Praktis Bayar IPL
Biasanya, IPL dibayarkan melalui kantor estate 

management atau manajemen kota. Namun, untuk 
memberikan kenyamanan dan kepraktisan bagi para 
penghuninya, Grup Ciputra berinovasi dengan meluncurkan 
aplikasi MyCiputra. Melalui aplikasi ini, konsumen Ciputra, 
tak terkecuali penghuni Citra Sentul Raya, bisa melihat dan 
memproses tagihan IPL, melihat  progres status komplain, 
dan membayar tagihan air. Melalui aplikasi ini, Anda juga 
bisa mendapatkan informasi dan promo yang sedang 
berlangsung sesuai layanan yang digunakan.

Aplikasi MyCiputra bisa didownload melalui 
Google Play Store & App Store. Selanjutnya, Anda bisa 
melakukan registrasi terlebih dulu atau bisa langsung 
login menggunakan username jika sudah memiliki akun 
sebelumnya. Yuk, segera download aplikasi MyCiputra 
untuk pembayaran IPL yang lebih mudah!

BAYAR IPL
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nomor te lepon pent ing

RS EMC Sentul   (021)29672977

Rumah Sakit FMC   (0251)8665000

Assalam Rumah Sakit 
Ibu dan Anak    (021)8753724

Polsek Sentul    (021)87962777

Polsek Sukaraja   (0251)8656678

Polsek Babakan Madang  (021) 87962777

Polsek Citereup   (021) 8752229

Modern Islamic School Nurul Hady (021)87951823

SMP-SMA Insan Cendekia 
Boarding School-Sentul (ICBS) 0812-9696-7336

Universitas Trisakti (Sentul City) 

Universitas Pertahanan 
Republik Indonesia   (021)87951555

RUMAH SAKIT

KANTOR POLISI

PEMADAM 
KEBAKARAN
Pemadam Kebakaran Cibinong 0895-1555-6695

Sektor Cibuluh   0895-1555-6695

KANTOR 
KECAMATAN
Kantor Kecamatan 
Babakan Madang   (021)87951920

Kantor Kecamatan Sukaraja (021) 84214540

AEON Sentul City    (021) 84214540

PDAM Kabupaten Bogor   (021) 87915270

PDAM Tegar Beriman
(Tirta Kahuripan)   (021) 87915270

PLN      123

Telkom Sentul   (021) 87950300

Telkom Pusat    1500250

SEKOLAH/
UNIVERSITAS

PENTING
NOMOR
TELEPON
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