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is the most spectacular wedding pavillion in Surabaya. A one 
of a kind venue, designed to create the most memorable and 

romantic wedding experience.

The Wedding Vow is a masterpiece perfectly created for an 
unparalleled wedding ceremony. Towering up to 15 meters 

high, The Wedding Vow covered in crystal clear glass, 
overlooking its 360 degrees breathtaking view of the serene 

lake in the midst of lush green scenery of golf course.

With its alluring atmosphere, your vows will be sealed in the 
serenity of our wedding pavillion.

The Wedding Vow
Ciputra Golf
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Ciputra Golf, Club & Hotel Surabaya
Citraland Utama, Citraland Surabaya 60219 East Java, Indonesia
Ph. (+6231) 7412555 | Fx. (+6231) 7414622
www.ciputragolf.com | mail: info@ciputragolf.com

GOLF, CLUB & HOTEL
SURABAYA

Ciputra Golf 

@CiputraGolf 

26940373

 room rental usage 2 (two) hours
 Bridal preparation suite
 Golf Car (transportation)
Wedding toast for groom & Bride
 memorial wedding souvenir
 Guest book
 Fresh flower decoration
 aisle, 6 (six) pcs Fresh flower

 altar table decoration (fresh flower)
 1pc Hand bouqet for bride
 1pc Corsage for parents
 Petal flower
 altar pillow*
 Chair ribbon, (max 80pcs)
Welcome board
 Quill ring or ring pillow

Package Price
iDr 18.000.000,-nett

Valid during the promotion until 30 april 2013, Free 
High tea for 50 pax (3 item snack + coffee or tea), 

Stay one night superior room at Ciputra Hotel.
terms & conditions apply
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Salam hangat untuk pembaca setia Fairways News.

AWAL tahun sudah menghampiri kita lagi, tahun 2013 yang merupakan tahun Ular air ini merupakan tahun 
yang akan mengantarkan Ciputra Golf, Club & Hotel menjadi lebih baik dari sebelumnya. Di tahun 2012 
silam, dimana tahun yang bersinar buat klub tercinta kita ini,  karena banyak di gelar beberapa event golf 
bergengsi dalam setahun kebelakang. Mulai dari event international yang bertajuk 4th asean School Games 

2012, Camry Invitational, Mercedes trophy Qualification Surabaya 2012, Jawa Pos Series, bank Jatim, hingga event 
tahun an yang rutin Ciputra Golf, Club & Hotel selenggarakan Match Play Championship dan anniversary Golf tourna-
ment. Semua event tersebut berjalan sesuai harapan penyelenggara dan tanpa terasa sudah 17 tahun Ciputra Golf 
hadir meramaikan dunia golf Indonesia.

Sajian utama edisi ini adalah anniversary Ciputra Golf yang ke- 17 dan Family Club ke-15, yang berlangsung pada 
bulan oktober hingga November 2012 lalu. Event akbar yang bertajuk Glamourous Hol-

lywood Party telah terselenggara tak kalah sukses dari sebelumnya. banyak yang telah 
Ciputra Golf hadirkan di tahun 2012, yang mana tahun 2012 banyak perubahan 

serta innovasi yang di hadirkan oleh klub. beberapa fasilitas telah di perbarui un-
tuk kesempurnaan di usianya yang ke-17, seperti penambahan 25 golf cart baru, 

akses jalan untuk member dari tee box ke fairway mengingat musim hujan telah 
tiba, recondition atap ballroom, stater dan kiosk,  Renovasi Sauna ladies locker, 
pembangunan the Wedding vow yang awal tahun ini sudah resmi di buka dan 
sebagai satu-satunya wedding vow pertama di Indonesia timur. Juga penyem-
purnaan bukit Course yang pada tahun 2011 silam berhasil mendapatkan 
Rekor MURI, saat ini telah sempurna dan banyak golfer yang suka bermain di 
bukit Course untuk mencoba dan menaklukan tantangan baru yang ada di 
Ciputra Golf, Club & Hotel.

Selain itu, padang golf yang juga bekerja sama dengan kita dalam Recip-
rocal dan Associate pun bertambah di penghujung tahun 2012, seperti 

padang golf  Padivalley Golf Club, Mercantile athletic Club, Gading 
Raya Padang Golf Club, Kuala lumpur Golf & Coutry Club, Johor Golf 

& Country Club, dan tianjin Warner International Golf Club yang ter-
masuk kedalam daftar reciprocal baru, sedang associate yang baru 
di tahun 2012 adalah Sutera Harbour Golf & Country Club berhad 
dan bandung Giri Gahana Golf & Resort. Dengan bertambahnya 
Reciprocal dan Associate yang baru ini akan semakin menambah 
nilai positif dan menjadi kebanggaan para member. Di tahun 
2012 lalu pun jumlah pemain tumbuh menjadi aspek-aspek lain, 
terima kasih untuk support sehingga di usia Ciputra Golf yang 
ke-17  performance klub menjadi yang terbaik. 

akhir kata kami segenap staf, manajemen dan Direksi 
Ciputra Golf, Club & Hotel mengucapkan terimakasih atas kerja 
samanya untuk sponsorship anniversary, semoga di tahun ini 
Ciputra Golf, Club & Hotel menjadi lebih baik dan semakin men-
jadi kebanggaan untuk semua member dan stakeholder.

Letter from General Manager
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natalia Cecilia tanudjaja 
General Manager
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MALAM tahun baru atau 
saat detik-detik pergan-
tian tahun adalah waktu 
yang tepat untuk ber-

kumpul  dengan orang-orang terdekat 
seperti keluarga, sahabat maupun 
pasang an bersama-sama merayakan 
malam tahun baru dengan penuh 
kemeriahan. tak hanya di Indonesia saja 
yang merayakannya namun seluruh du-

nia juga merayakan dengan kemeriah an 
yang berbeda tentunya, sama halnya 
dengan Ciputra Golf Resto & Cafe

Kembali di malam pergantian tahun 
2012 ke 2013 Ciputra Golf Resto & 
café mengajak masyarakat Surabaya 
untuk bersama-sama menikmati party 
melewati detik-detik pergantian tahun. 
Event penutup tahun kali ini, Ciputra 
Golf Resto & Café bekerja sama dengan 

JadiComm Production mengelar event 
yang berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya. Mulai pukul 19.00 WIb 
Ciputra Golf Resto & café telah nampak 
di penuhi para tamu untuk melewat-
kan malam pergantian tahun. bersama 
keluarga, kerabat hingga pasangan 
turut meramaikan acara yang bertajuk 
Golfest 2013 old & New Party. diramai-
kan juga oleh penampilan spektakuler 

ciPutra golf resto & café Present golfest 2013

Party Outdoor dengan
View Padang gOlf

Manajemen Ciputra golf, Club & Hotel saat Count down celebration.

NEWYEAR
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ciPutra golf resto & café Present golfest 2013

Party Outdoor dengan
View Padang gOlf

dari Cosmo Magician, yang merupakan 
kandidat dari reality show magic di 
Indonesia the Master. alunan musik 
yang beraliran jazz tak henti-hentinya di 
lantunkan oleh komunitas Jazz di Jawa 
timur.

 Food & beverage Manager anan 
Nurdin mengungkapkan 
bahwa event tahun ini 
berbeda dengan tahun-
tahun sebelumnya, bila 
tahun lalu band hanya 
satu yang mengisi acara 
kali ini tak tanggung-
tanggung Ciputra Golf 
Resto & Café mem-
boyong lima komunitas 
band beraliran Jazz. 
Selain itu penampilan 
dari sexy dancer yang menamai diri 
mereka sebagai C’ dance turut mera-
maikan malam pergantian tahun anda. 
“Full Entertainment, perbedaan dengan 
tahun-tahun sebelumnya. Dan merupa-

kan satu-satunya di Surabaya, padang 
golf yang mempunyai fasilitas hiburan 
menjelang detik-detik pergantian tahun 
untuk masyarakat Citraland, golfer 
hingga tamu hotel yang tak perlu jauh-
jauh menghabiskan waktu di malam 
pergantian tahun,” tambahnya.

Sukses, sukses, sukses !
begitulah ungkapan dari Food & 

beve rage Manager, sangat optimis 
karena konsep yang di hadirkan ber-
beda dari sebelumnya. Para tamu yang 

datang tak perlu membayar tiket masuk 
untuk dapat menikmati serangkaian 
acara yang telah di kemas. Hanya mem-
bayar biaya makan dan minum dengan 
menu yang telah ditetapkan. 

tak hanya full entertaint namun dari 
segi menu pun memiliki perubahan 

yang menonjol, bila pada 
tahun sebelumnya buffet 
menu, maka di tahun 
ini yang di sajikan oleh 
Ciputra Golf Resto & Café 
adalah set menu Eropa 
dengan makanan utama 
chicken dan beef sirloin. 
Selain itu para undangan 
juga berhak mendapat-
kan lucky draw dan ada 
games unik. Sebagai 

pelengkap detik-detik mejelang malam 
pergantian tahun, count down celebra-
tion dengan specta fireworks akan 
menyempurnakan malam pergantian 
tahun anda.yy

 aksi para bocah saat mengikuti games yang telah di sediakan.

 Cosmo magician pun beraksi di malam pergantian tahun.
 Games last men standing, memeriahkan malam pergantian tahun di 
Ciputra Golf Resto & Cafe.JPG

 Penampilan C’ Dance di atas panggung Golfest 2013 old&New Party

”Full Entertainment, perbedaan dengan 
tahun-tahun sebelumnya. Dan merupakan 
satu-satunya di Surabaya, padang golf yang 

mempunyai fasilitas hiburan menjelang 
detik-detik pergantian tahun untuk 

masyarakat CitraLand, golfer hingga tamu 
hotel yang tak perlu jauh-jauh menghabiskan 

waktu di malam pergantian tahun.”
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Halfday Package , start from IDR  175.000,-nett/pax
Fullday Package, start from  IDR  210.000,-nett/pax
One Day Package, start from IDR  325.000,-nett/pax
Residential Package, start from  IDR  675.000,-nett/pax

GOLF, CLUB & HOTEL
SURABAYA

Ciputra Golf, Club & Hotel Surabaya
Citraland Utama, Citraland Surabaya 60219 

East Java, Indonesia
Ph. (+6231) 7412555 | Fx. (+6231) 7414622

www.ciputragolf.com
mail: info@ciputragolf.com

Advertising:
Ph. (+6231) 7412555

mail: promotion@ciputragolf.com

Meeting package

terms & Conditions apply

Weekday Package  Rp. 13.000.000,-
Saturday Afternoon Package  Rp. 21.500.000,-
Sunday / PH Package  Rp. 19.500.000,-

GOLF, CLUB & HOTEL
SURABAYA

Ciputra Golf, Club & Hotel Surabaya
Citraland Utama, Citraland Surabaya 60219 

East Java, Indonesia
Ph. (+6231) 7412555 | Fx. (+6231) 7414622

www.ciputragolf.com | mail: info@ciputragolf.com
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ciPutra golf, club & Hotel

Glamorous
Hollywood Party
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M
inggU Malam 4 
November 2012 dan 
jam tepat menunjukan 
pukul 06.00 pm, terli-
hat sesuatu berbeda 
di Ciputra Golf, Club 
& Hotel. Kemeriahan 

pesta yang berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya, spektakuler dan sangat glam-
orous. begitulah kesan yang terlihat pada 

malam itu, hamparan karpet merah pun 
menyambut para undangan yang datang 
pada malam tersebut. tak hanya berjalan 
di red karpet, para undangan yang meru-
pakan member dari golf dan family club 
serta peserta turnamen golf yang telah di 
selenggarakan selama lima hari dari tang-
gal 27, 28 oktober dan 2, 3, 4 November 
2012 juga mendapat sorotan blitz dari 
paparazzi sembari berkesempatan berfoto 

pada Movie backdrop yang telah disedia-
kan. Kemeriahan tak hanya berhenti di 
situ, kehadiran bintang dan tokoh movie 
dunia dalam format “look a like”, seperti 
Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, Elvis 
Presley, Michael Jackson dan Iron Man ser-
ta kehadiran Hudson dari ajang Indonesia 
Mencari bakat kian meramaikan suasana 
malam gala dinner. Kembali Ciputra Golf, 
Club & Hotel membuat sesuatu yang beda 

ciPutra golf, club & Hotel

Glamorous
Hollywood Party

come for the beauty, stay for the comfort fairways-news | januari - maret 2013 11

 Pemenang Super Grand Lucky Draw. Mendapatkan satu unit apartemen barkeley, bpk. Sera, berpose bersama manajemen Ciputra Golf Club & Hotel 
dengan bintang tamu Hudson

aNNivErsary
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di ulang tahunnya kali ini, pada hari ter-
akhir 4 November 2012 turnamen golf 27 
hole pun terselenggara dengan peminat 
paling banyak. Menurut General Man-
ager Natalia C. tanudjaja pada umum-
nya turnamen 27 hole ini hanya bisa di 
lakukan di Ciputra Golf untuk wilayah 
Indonesia timur. “Untuk saat ini memang 
di sini saja yang memiliki total hole 27 
dan kami sama sekali tidak menyangka 

kalau respons para peserta sangat tinggi 
di turnamen 27 hole”, tambahnya. tidak 
hanya itu innovasi yang di berikan Ciputra 
Golf, Club & Hotel pada perayaan ulang 
tahunnya yang ke-17, namun pada hari ke 
tiga turnamen tepat tanggal 3 November 
2012 diadakan kompetisi tim dengan 
maksimal HCP 30.

turnamen golf akbar ini bertajuk 
“Glamorous Hollywood Party” yang mem-

punyai arti kemeriahan atau penghargaan 
untuk adanya suatu proses perubahan di 
Ciputra Golf, Club & Hotel Surabaya untuk 
menjadi lebih baik dan menyenangkan 
dalam menuju kesempurnaan. Sedang 
tagline anniversary tahun ini adalah 
“Closed To Perfection“ dimana penghar-
gaan tersebut didedikasikan untuk semua 
member dan stakeholder. Penghargaan 
tersebut meliputi unique best dress player, 

come for the beauty, stay for the comfortfairways-news | januari - maret 201312

 Peraih Hole In one Hole 17 satu unit Honda brio R 
bambang yuwono.

 Golf Operation Manager Dino Erlangga, Direktur Group Ciputra Sutoto 
Yakobus, Overall Best Nett 27 Hole Wiyono, GM Ciputra Golf, Club & 
Hotel, Natalia C.Tanudjaja, Overall Best Nett 18 Hole Dr.Kris

 Kapolrestabes Surabaya Kombespol Tri Maryanto dan Direktur Ciputra Golf CLub Hotel Sutoto Yakobus bersama jajaran Manajemen Ciputra Golf CLub Hotel.
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most loyal member, most frequent member 
play golf, most frequent member joint 
monthly medal, most frequent member play 
at Bukit Course dan most active member in 
inviting guest.

Perayaan anniversary tahun ini is-
timewa karena sengaja digelar bersamaan 
dengan ulang tahun ke-15 Family Club. 

total ajang bergengsi ini di selenggarakan 
selama 30 hari, mulai tanggal 6 oktober 
2012 lalu. berbagai lomba diadakan di 
Family Club baik untuk member maupun 
guest mengikuti perlombaan seperti, bad-
minton, tenis lapangan, aerobic, Draw-
ing & Colouring dan Renang. Sedang golf 
yang merayakan sweet seventeen tak kalah 

istimewa karena dimana usia 17 merupa-
kan symbol kematangan seorang gadis 
yang bermetamorfosa dari anak-anak, 
menginjak usia remaja dan menuju usia 
yang dewasa. Semangat untuk meraih 
kondisi yang hampir sempurna ini tak 
lain dalam hal penyediaan fasilitas. baik 
kualitas layanan dan manajemen yang 
profesional, serta hal-hal yang mempu-
nyai nilai positif dan menjadi kebangaan 
para member terhadap perubahan yang 
telah dilakukan klub ini.

BergeLiMAng HAdiAH
Dalam turnamen kali ini peserta tidak 

akan melewatkan peluang emas untuk 
meraih berbagai hadiah dengan total 
hadiah yang akan diberikan Ciputra Golf, 
Club & Hotel senilai 5 milyar. Paling spek-
takuler adalah, untuk kesekian kalinya  
Ciputra Golf, Club & Hotel memberikan 
hadiah Super Grand lucky Draw berupa 
sebuah apartemen barkley Universitas 
Ciputra dan Mobil Honda brio. Peserta 
yang beruntung kali ini untuk super 
grand lucky draw adalah anggota tNI-al 
Sera Sermawanto dan satu unit Honda 
brio berhasil di bawa pulang oleh Harry 
Susanto

Menariknya event kali ini adalah atas 
keberhasilan R. bambang yuwono, golfer 
yang kesehariannya bekerja di Petrokimia 
Gresik ini berhak membawa pulang satu 
unit mobil Honda brio karena berhasil 
melakukan hole in one pada hole 17 pada 
turnamen hari ke tiga tanggal 3 Novem-
ber 2012. yy
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 bintang tamu Hudson saat beraksi di acara 
gala dinner anniversary Ciputra Golf, Club & 
Hotel Surabaya.

 (dari kiri) Direktur Group Ciputra, Sutoto 
yakobus, Pemenang Super Grand lucky Draw 
(member) Harry Susanto dan General Manager 
Ciputra Golf, Club & Hotel, Natalia C.tanudjaja

opening Ceremony anniversary Ciputra Golf, 
Club & Hotel
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Minimum Order 50 Person

SOFt DRInk

kInD OF
Menu cHOIceS

Ciputra Golf, Club & Hotel Surabaya
Citraland Utama, Citraland Surabaya 60219 

East Java, Indonesia
Ph. (+6231) 7412555 | Fx. (+6231) 7414622

www.ciputragolf.com
mail: info@ciputragolf.com

FOr MOre inFOrMAtiOn, COntACt:

Ph. (+6231) 7412555
mail: promotion@ciputragolf.com

GOLF, CLUB & HOTEL
SURABAYA

Ciputra Golf, Club & Hotel Surabaya
Citraland Utama, Citraland Surabaya 60219 - East Java, Indonesia
Ph. (+6231) 7412555 | Fx. (+6231) 7414622
www.ciputragolf.com | mail: info@ciputragolf.com

For more information, please call

(031) 7412555

GOLF, CLUB & HOTEL
SURABAYA

FRee FlOw Ice wateR
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Winner List AnniversArY gOLF tOUrnAMent
KatEGoRI PEMENaNG 18 HolES taNGGal 27, 28 oKt  & 2, 3, 4 Nov 2012

sABtU, 27 OKtOBer 2012

Nearest to the Pin, HolES 12 : JoEalI SaNtoSo Dstc: 85 CM
Nearest to the Pin, HolES 9 : aGUS WIJayaNto Dstc: 25 CM

MinggU, 28 OKtOBer 2012

Nearest to the Pin, HolES 12 : SUMaRDI Dstc: 63 CM
Nearest to the Pin, HolES 9 : UUD KaMaRUDIN Dstc: 10 CM

JUM’At, 2 nOveMBer 2012

Nearest to the Pin, HolES 12 : aRI SURyaNta Dstc: 62 CM
Nearest to the Pin, HolES 9 : laSMoNo IMaM R Dstc: 35 CM

sABtU, 3 nOveMBer 2012

Nearest to the Pin, HolES 12 : IWaN bUDIHaRSa Dstc: 98 CM
Nearest to the Pin, HolES 9 : HERI SUPRIaNto Dstc: 10 CM
HolE IN oNE HolE 17 : R baMbaNG yUWoNo

MinggU, 4 nOveMBer 2012

Nearest to the Pin, HolES 12 : aNDRE S KURNIaWaN Dstc: 22 CM
Nearest to the Pin, HolES 9 : aNDREaS MUlIa W Dstc: 0 CM

LAdies FLigHt (KAtegOrY gUest)

RUNNER UP NEtt : Ny. IRIaNI Nett: 68 | H’CP: 26 | Cb : 37 (9HolE)
bESt NEtt : Ny. PUtRI HaSIbUaN Nett: 68 | H’CP:12 | Cb: 36 (9HolE)
bESt GRoSS : Ny. laNy SISWatI GRoSS: 78

LAdies FLigHt (KAtegOrY MeMBer)

RUNNER UP NEtt : Ny. NIE CaRolINE S Nett: 74 | H’CP:10
bESt NEtt : Ny. taNtI lENaWatI Nett: 73 | H’CP:16
bESt GRoSS : Ny. IKa UNtUNG GRoSS: 80

C. gUest FLigHt (MAn)

RUNNER UP NEtt : taNaya Nett: 66 | H’CP:24 | Cb :29 (9HolE)
bESt NEtt  : UUD KaMaRUDIN Nett: 62 | H’CP:20

B. gUest FLigHt (MAn)

RUNNER UP NEtt : HERI S Nett: 66 | H’CP:16 | Cb :32 (9HolE)
bESt NEtt : HUSEIN Nett: 62 | H’CP:16 | Cb :31 (9HolE)

gUest FLigHt (MAn)

RUNNER UP NEtt 2  : IWaN bUDIHaRSa Nett: 69 | H’CP :12 | Cb :20 (6HolE)
RUNNER UP NEtt1 : INDaRSo Nett: 68 | H’CP :14
bESt NEtt : SUNaRKo Nett: 66 | H’CP:12
bESt GRoSS : PaNJaItaN GRoSS: 74

seniOr FLigHt (gUest & MeMBer)

RUNNER UP NEtt : HaNDy SoElaIMaN Nett: 66 | H’CP:18 | Cb:33 (9HolE)
bESt NEtt : SoEDI WIboWo Nett: 60 | H’CP:24
bESt GRoSS : DJaMalUDDIN UMaR GRoSS: 77 | Cb: 13 (3 HolE)

C.  FLigHt (MeMBer)

RUNNER UP NEtt2 : IbNU ISWoRo tJoa Nett: 70 | H’CP :20
RUNNER UP NEtt1 : FREDIKNaWa Nett: 66  | H’CP :24 Cb : 32
bESt NEtt : UNtUNG baMbaNG S Nett:66 | H’CP:19 | Cb: 29 (9 HolE)

B.  FLigHt (MeMBer)

RUNNER UP NEtt : lEo HIMaWaN W Nett: 68 | H’CP:17Cb:23 (6HolE)
bESt NEtt : SUGENG SURyaNto Nett:66 | H’CP:17 | Cb: 33 (9 HolE)
bESt GRoSS : SaID GRoSS: 83 | Cb: 28 (6 HolE)

A.  FLigHt (MeMBer)

bESt NEtt : JoEalI SaNtoSo Nett:68 | H’CP:8 | Cb: 30
RUNNER GRoSS : SKoRPIaNto KoESWaNDy GRoSS: 74
bESt GRoSS : DJaRINo GoNDoKUSUMo GRoSS: 72

Best OF tHe Best AnniversArY CiPUtrA gOLF 18 HOLes (8X sHOt gUn)
ovERall bESt NEtt : DR KRIS Nett:61 | H’CP:18
ovERall bESt GRoSS : CHaly GRoSS :72 | H’CP:7 | Cb: 36 (9 HolE)
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bESt oF tHE bESt 
aNNIvERSaRy CIPUtRa GolF 27 HolES (1X SHotGUN)
OverALL Best nett : WIyoNo nett:94  H’CP:21
OverALL Best grOss : DJaRINo GoNDoKUSUMo grOss :114

KAtegOrY teAM FLigHt (3nOveMBer 2012)

rUnner UP grOss teAM 2 : tOtAL grOss 257

 SaNtoSo SEDIaNto
 baSyaRUDIN
 R baMbaNG yUWoNo
 SUNaRyo

rUnner UP grOss teAM 1 : tOtAL grOss 255

 aINU RoFIQ
 taNG aMIR
 ERWIN Jaya
 FaUZI

Best grOss teAM FLigHt : tOtAL grOss 248

 Ny. IKa UNtUNG
 SUGENG SURyaNto
 UNtUNG bb SUHaRNo
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Winner List
AnniversArY gOLF

tOUrnAMent
KatEGoRI PEMENaNG
27 HolES [4 Nov 2012]

LAdies FLigHt (KAtegOrY gUest)

Best grOss  : Ny. CaRolINE grOss: 125

LAdies FLigHt (KAtegOrY MeMBer)

Best grOss : Ny. lIlIS grOss: 130

gUest FLigHt (MAn)

rUnner UP nett 2  : tobING nett: 101 H’CP:27 CB :
rUnner UP nett 1  : M. alIF HIDayat nett: 99 H’CP:24  CB :32 (9HOLe)
Best nett : aNDRE taNN nett: 99 H’CP:30     CB :29 (9HOLe)
Best grOss : SaINUDIN b gross: 117 H’CP:40 (9HOLe)

seniOr FLigHt (gUest & MeMBer)

rUnner UP nett : GUNaWaN WoNGSo nett: 105 H’CP: 23 
Best nett : EDWaRD laW nett: 102 H’CP:33
Best grOss : DJaMalUDIN UMaR gross: 119 

C.  FLigHt (MeMBer)

rUnner UP nett 2 : IbNU ISWoRo Joa nett: 109 H’CP :30
rUnner UP nett 1 : FREDIK NaWa nett: 108  H’CP :36
Best nett : DJoHaNUDIN nett: 107 H’CP:29

B.  FLigHt (MeMBer)

rUnner UP nett : RICHaRD SaFKaUR nett: 113  H’CP:27  CB:42 (9HolE)
Best nett : SUGENG SURyaNto nett:113  H’CP:26  CB: 36 (9 HolE)
Best grOss : lIEM INDRaSoNo HalIM grOss: 134

A.  FLigHt (MeMBer)

Best nett : R. baMbaNG yUWoNo nett:106  H’CP:12
rUnner grOss : byoNG DoN CHoI grOss: 117
Best grOss : SCoRPIaNto KoESWaNDI grOss: 116
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setiAP calon pengantin pasti memiliki 
impian yang istimewa dan tak terlupakan 
seumur hidup. Momentum sakral penuh 
arti saat kedua mempelai mengikat janji 
suci, tak hanya di hadapan keluarga, janji 
sehidup semati juga dilafazkan demi restu 
tuhan semesta alam, dan atas nama cinta 
semua larut dalam kebahagiaan. 

Venue yang nyaman dan  memiliki 
suasana hangat serta ekslusif akan menjadi 
saksi anda berdua mengikrarkan  janji suci. 
tidak lagi harus jauh-jauh ke luar kota hanya 
untuk memilih tempat dengan pemandan-
gan yang berbeda. Kini Ciputra Golf, Club 

& Hotel menghadirkan the Wedding vow 
dengan pemandangan hamparan padang 
golf. Pertama dan satu-satunya di Indonesia 
timur, yang menjadi alternatif tempat untuk 
mengikrarkan janji suci sebelum sah menjadi 
pasangan suami istri.

Mempunyai desain yang sangat unik 
karena memiliki dua view sekaligus, 
berada di tengah-tengah danau dengan 
pemandangan padang golf yang hijau me-
lengkapi momen istimewa anda. Property 
operation Manager arovakh bachtiar men-
jelaskan bahwa konsep bangunan adalah 
sepertiga danau, lalu untuk kanan kiri 

memiliki over flow dan di tengah-tengah 
pathway yang mempunyai tinggi hampir 
selevel dengan danau. General Manager 
Natalia C. tanudjaja menuturkan bahwa 
pemandangan yang berbeda akan di 
hadirkan, karena Ciputra Golf, Club & Hotel 
berusaha untuk menjadi perintis awal di 
Jawa timur. “Saat anda memasuki ruangan 
the wedding vow akan disuguhi peman-
dangan lapangan golf yang asri, dengan 
kanan kiri interior full mirror. Ini yang 
membuat perbedaan dan satu-satunya di 
Indonesia timur the wedding vow dengan 
view padang golf,” tambahnya. ♥ yy

The Only golf View wedding Vow

thEWEddiNg
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The Only golf View wedding Vow

JAngAn LeWAtKAn paket menarik yang 
ditawarkan Ciputra Golf, Club & Hotel Sura-
baya, dari harga  Rp. 18.000.000,-nett. the 
Wedding vow mempunyai kapasitas lebih 
dari 80 orang dan setiap mempelai menda-
patkan memorial wedding souvenir, wedding 
toast for grome and bride dengan dekorasi 
menggunakan fresh flower. Persembahan 
khusus bagi anda dan pasangan menjelang 
hari pernikahan, karena the wedding vow 
akan dibuka sehari terbagi empat slot. 
Manager Food & Beverage anan Nurdin 
menuturkan dengan adanya the wedding 
vow, merupakan tantangan baru buat 
kami, terutama Ciputra Resto & Café untuk 

meningkatkan pendapatan (revenue) 
saat event. “Paket akan kami kemas 

seekslusif mungkin karena Ciputra 
Golf, Club & Hotel selalu membuat 
sesuatu yang berbeda, mulai dari 
desain hingga prosesi janji itu 
berlangsung. 
Selain itu kami juga menyediakan 

golf cart untuk mempelai, mulai 
dari ruangan make up yang tak 

jauh dari lokasi wedding vow, 
mempelai akan di berlakukan sangat 

ekslusif. Sebagai pelengkap kami juga 
mengenakan uniform khusus selama 
acara berlangsung,” paparnya.♥ yy
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LAngit hitam mewarnai Minggu pagi 
9 Desember 2012 silam. Hujan pun 
mengguyur padang rumput di kawasan 
Ciputra Golf, Club & Hotel. Meski cuaca 
tidak mendukung namun total 110 golfer 
yang tercatat sebagai peserta turnamen 
bulanan tetap bersemangat untuk segera 
menaklukkan hole demi hole Padang Golf 
terbesar di Jawa timur ini.

Meski sempat tertunda satu jam 
namun semangat peserta tak kunjung 
padam untuk mengarungi hamparan 
padang hijau. animo yang begitu  besar 
kembali terlihat dari para peserta turna-
men, setelah bulan November 2012 lalu 
menggelar ajang akbar anniversary Golf 
tournament bulan Desember ini pun 
peserta tak kalah antusiasnya dalam-
mengikuti event yang di selenggrakan 
oleh Ciputra Golf, Club & Hotel.

Event yang bertajuk the Joyful Christ-
mas ini berlangsung semarak. yy

MontHly MeDal DeseMber tHe Joyful cHristMas

Tetap Semangat
di Bawah guyuran Hujan

Winner List MOntHLY MedAL gOLF tOUrnAMent
MinggU, 9 deseMBer 2012

Overall best gross :  Urai Mawardi gross : 82  Hc’P : 11
Overall best nett :  agus Cahyono nett    : 69  Hc’P : 10

A. FLigHt
Best gross :  andri asmara gross : 78  Hc’P : 7 
runner up gross :  Peter Djarino gross : 80  Hc’P : 9 
Best nett :  Daniel Kusnohardjo gross : 70  Hc’P : 13 

B. FLigHt
Best gross :  Rismature gross : 87  Hc’P : 15 
Best nett :  budi Prabowo gross : 72  Hc’P : 16 
runner up nett :  Michael Saputra gross : 72  Hc’P : 18 

C. FLigHt
Best nett :  Stenven Handry gross : 72  Hc’P : 21 
runner up nett 1 :  Eko bimantoro gross : 73  Hc’P : 24 
runner up nett 2 :  Nam Ky Sung gross : 74  Hc’P : 23

gUest FLigHt
Best gross :  Mick Namara gross : 82  Hc’P : 11 Cb : 41
runner up gross :  andike gross : 82  Hc’P : 12 Cb : 42
Best nett :  achmad Nilul gross : 71  Hc’P : 17 Cb : 34,5
runner up nett :  tori gross : 71  Hc’P : 26 Cb : 37

seniOr FLigHt
Best gross :  Wiyono gross : 79  Hc’P : 8 Cb : 
Best nett :  Rinto Harno gross : 71  Hc’P : 26 Cb : 33

LAdies FLigHt
Best gross :  Nie Caroline Sanie gross : 86  Hc’P : 14 Cb : 
Best nett :  lanny gross : 72  Hc’P : 17 Cb : 35,5

sKiLL COntest
nearest to the pin :  Wiwi DStC : 1,55 Cm

Fo
to

-F
o

to
:  

vI
ll

a

golfNEWs

fairwaysnews_1ok.indd   23 20/02/2013   14:40:09



come for the beauty, stay for the comfortfairways-news | januari - maret 201324

Ciputra golf, Club & Hotel surabaya
Citraland Utama, Citraland Surabaya 60219 
East Java, Indonesia
Ph. (+6231) 7412555 | Fx. (+6231) 7414622
www.ciputragolf.com | mail: info@ciputragolf.com

FOr MOre inFOrMAtiOn, COntACt:

Ph. (+6231) 7412555
mail: promotion@ciputragolf.com

photo taking

info@ciputragolf.com

at Ciputra Golf, Club & Hotel Surabaya

grAdUAtiOn | BirtHdAY | COMMUnitY | PrOdUCt PrOMOtiOn

Also Available photo venue for:

term and conditions apply

GOLF, CLUB & HOTEL
SURABAYA

photo taking
at Ciputra Golf, Club & Hotel Surabaya
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traveling in style
event  : Ponds Sosial Club
dress COde  : Floral Chik
dAte  : 4 Desember 2012
venUe  : the Wedding vow
    Ciputra Golf, Club & Hotel

HigHLigHt: Event yang biasa di selenggarakan di Jakarta di setiap minggu nya ini berjalan tak kalah 
meriah, Ciputra Golf, Club & Hotel di pilih karena view dan tempat-tempat yang di miliki Ciputra Golf, 
Club & Hotel mendukung tema yang di angkat. Sekitar 20 tamu undangan yang tercatat sebagai 
komunitas UNIF ini mengikuti serangkaian acara, meski sempat di guyur hujan namun acara tetap 
berjalan dengan baik. Dengan menghadirkan bintang tamu Fla Priscilla ini membuat suasana lebih 
menarik dengan perbincangan hangat seputar travelling, selain itu wanita yang juga gemar traveling 
ini memberikan sedikit tips untuk tamu undangan.

 mrs. Lisa Gunawan & mrs. natalia tanudjaja  mrs. ekowati Djatmiko

 mrs. melisa tjoa

 mrs. Poppy enoch

 mrs. Lenny Dedy

 mrs. Sulily

 mrs. Susan Winarti & mrs. Siu ing
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Untuk informasi toyota, hubungi dealer kami:
AUtO 2000 Jl. Pecindilan no. 42, surabaya - telp. 031 3762000 | Fax. 031 377 0136
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funny golf koMunitas

Golf is Fun
KOMUnitAs yang satu ini boleh dibilang 
baru di antara komunitas-komunitas yang 
telah ada sebelumnya di Jawatimur. Faktor 
terbentuknya komunitas karena memiliki visi 
golf selain untuk olahraga juga menjalin sila-
turahmi serta bersosial.

Funny Golf, begitulah para golfer mem-
berikan nama untuk  komunitas yang baru 
terbentuk akhir oktober 2012 silam. berbagai 
macam profesi seperti pengusaha, pengacara 
serta pegawai bank bersatu unjuk kebolehan 
dalam mengayunan stik di hamparan padang 
rumput setiap seminggu sekali tepatnya hari 
selasa atau rabo. Ketua Funny Golf Komunitas 
Drajat Prabowo mengatakan bahwa setiap 
seminggu sekali memang Funny Golf Komu-
nitas ini berkumpul untuk bermain bersama, 
meski para anggota tidak hadir semua namun 
4-5 filght pasti hadir untuk bermain.

Komunitas yang memiliki total anggota 
kurang lebih sebanyak 140 orang ini juga 
memiliki agenda rutin lainnya seperti meng-
adakan turnamen bulanan yang hampir tujuh 
puluh persen anggotanya mengikuti event 

ini. terlihat pada 16 Januari lalu Funny Golf 
Komunitas kembali menyelenggarakan golf 
bersama, kali kedua komunitas ini menggelar 
acara yang sama namun kali ini Ciputra Golf, 
Club & Hotel menjadi saksi unjuk kebolehan 
mereka dalam memasukan bola ke dalam 
lubang di setiap holenya dengan tantangan 
yang berbeda.

PerBedAAn itU indAH
“Selain untuk olahraga tujuan kami juga 

untuk menjalin silaturahmi, karena anggota 
berbeda-beda profesi namun ketika kita di 
lapangan perbedaan itu serasa tidak pernah 
ada. Perbedaan itu memang indah,  dengan 
perbedaan kita bisa sharing pekerjaan antar 
anggota dan sering kali anggota Funny Golf 
ini menjalin kerja sama di luar lapangan,” 
ujarnya.

Komunitas ini pun memiliki rencana kede-
pannya untuk menggelar turnamen yang bersi-
fat charity, Drajat Prabowo pun menambahkan 
bahwa agenda tersebut merupakan agenda 
tahunan yang telah di sepakati oleh anggota 
komunitas lainnya. yy

Foto-Foto:  vIlla

commuNitypRofilE
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UntUK melengkapi kesempurnaan 
fasilitas dan menambah kenyamanan 
para pegolf, maka Ciputra Golf, Club & 
Hotel melakukan beberapa pembenahan 
di seputar klub. tak hanya mempercantik 
hamparan padang rumput yang semakin 
terdepan dan meningkatkan kualitas 
layanan, menambah golf cart pun tak 
luput dilakukan untuk menyambut turna-
men akbar dalam rangka anniversary 
Ciputra Golf ke-17.

tambahan tersebut menggenapi 
koleksi golf cart milik Ciputra Golf menjadi 
126 unit dan 15 unit untuk operasional. 25 
unit yang dihadirkan pada bulan oktober 

lalu ini ber branded yamaha. Property 
Manager Ciputra Golf, Club & Hotel aro-
vakh bakhtiar mengungkapkan bahwa 
golf cart yang baru ini tidak hanya dari 
desain yang baru, namun suspensi dan 
power staring juga lebih bagus sehingga 
membuat kenyamanan yang berbeda saat 
di kendarai.

Penambahan 25 unit golf cart anyar 
ini adalah upaya peremajaan, karena kali 
terakhir Ciputra Golf melakukan penam-
bahan sekitar empat tahun silam. banyak 
nilai plus yang dimiliki golf cart baru ini, 
body golf cart tidak lagi kotak seperti 
keluaran sebelumnya juga aksesoris yang 

ada di dalam golf cart tersebut nantinya 
akan membuat golfer semakin nyaman 
saat berkendara menyusuri padang golf.

target tahun depan 2013 ini Ciputra 
Golf, Club & Hotel akan menggantikan 
seluruh golf cart yang lama seperti yang 
telah di datangkan terlebih dahulu, “ 
total nantinya golf cart baru adalah 126 
unit, angka tersebut saya rasa aman 
untuk beroperasi melengkapi kebutuhan 
golfer sehari-hari,” tegas pria yang akrab 
dengan sapaan Pak tiar.yy
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Hadirkan kenyamanan 
Baru di Padang Golf

neW GoLF Cart
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gUnA mewujudkan bentuk kepedulian 
dan meningkatkan kesejahteraan hidup 
warga sekitar, khususnya karyawan yang 
bekerja di Group Ciputra Surabaya, maka 
pada 9 Desember 2012 lalu Ciputra Golf, 
Club & Hotel yang bekerja sama dengan Ci-
traland, Jaya Perbangsa serta Klinik Kasih 
Karunia menggelar event bakti Sosial yang 
bertajuk ‘Pemeriksaan Umum dan Pengo-
batan Gratis’

acara yang di gelar mulai pukul 09.00 
WIb ini pun mendapat animo yang sangat 
besar dari para undangan. terlihat dari 
jumlah peserta yang mencapai 214. Peser-
ta pun sangat bervariatif mulai dari warga 
sekitar hingga pekerja outsorcing yang 
kesehariannya bekerja di Ciputra Group. 
Ketua panitia yang juga HR & General af-
fair Manager Retno Widyaningsih menga-
takan bahwa tidak ada kendala dalam 
event yang rutin di adakan tiap setahun 
sekali ini, semua berjalan sesuai dengan 
rencana,“ hanya kendala alam saja, yang 
sempat hujan sehingga membuat jadwal 
molor dari jam 08.00 WIb menjadi pukul 
09.00 WIb baru mulai,” tambahnya. 

Serangkaian acara mulai dari registrasi 
berlanjut untuk pengecekan kesehatan 
yang meliputi tensi darah, cek labolato-
rium, pemeriksaan dokter, pengambilan 
obat dan terakhir pesertapun mendapat-

kan sembako yang telah di sediakan pe-
nyelenggara.“ Kami telah menyiapkan to-
tal 250 paket sembako untuk peserta bakti 
social kali ini, namun yang datang idak 
mencapai 250 maka sisa kami berikan un-
tuk dua panti asuhan yakni al-Mukmin dan 
Panti asuhan Hj. Jawiyah badrie,” ungkap 
wanita kelahiran Jombang 11 Juli tersebut. 
acara yang merupakan program rutin dari 
CSR ini akan kembali rutin diadakan setiap 
tahunnya. Selain itu CSR sendiri juga mem-
punyai program rutin disetiap tiga bulan 
sekali berupa program social terhadap 
masyarakat di sekitar.yy

Ciputra Peduli
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Rangkaian 
acara mulai dari 
registrasi, cek 
kesehatan, dan 
terakhir peserta 
mendapatkan 
paket sembako 
yang telah 
di sediakan 
penyelenggara.

clubagENda
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Makna ‘’ Jelas diketahui dan Ham-
pir Dapat Dipastikan’’ Jika sebuah 
bola dipukul ke arah Rintangan air 
dan tidak di temukan, istilah’’jelas di-
ketahui (knOWn) atau hampir dapat 
di pastikan’’(VIRTUaLLY CERTaIn) di 
singkat kVC, Mengindikasikan tingkat 
keyakinan bahwa bola berada di dalam 
Rintangan air dan bahwa pemain di wa-
jibkan untuk melanjutkan berdasar pe-
raturan 26 – 1 (pembebasan untuk bola 
didalam Rintangan air).

Pemain tidak diperkenankan meng-
anggap, bahwa bolanya masuk rinta-
ngan air hanya semata-mata karena ada 
kemungkinan bahwa bola itu berada 
didalam rintangan. Jika tidak jelas di-
ketahui bahwa bola itu berada di dalam 
rintangan air, agar pemain dapat melan-
jutkan berdasarkan peraturan 26-1, ha-
rus tidak ada keragu-raguan bahwa bola 
itu berada di dalam rintangan. kalau 
tidak,sebuah bola yang tidak berhasil 
di ketemukan di anggap sebagai  hilang 

di luar rintangan air dan pemain wajib 
melanjutkan berdasarkan peraturan 
27-1 (bola hilang atau bola oob) wajib 
kembali ketempat semula atau terakhir 
kali bola dimainkan/ stroke & distance.

Semua bukti yang tersedia harus 
ikut diperhitungkan untuk menentu-
kan apakah adanya azas jelas di ketahui 
atau adanya azas hampir dapat di pasti-
kan terpenuhi,termasuk kesaksian siapa 
saja,dan kondisi fisik di sekitar rintangan 
air. Sebagai contoh di hole 18 (CSPG) di 

keberadaan Bola dalam Rintangan air 
Berkaitan dengan azas 

’Jelas Diketahui’ atau
’Hampir Dapat 
Dipastikan’
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deCisiOn 26 – 1/1
by; Arif (Golf ops)

golfrulE
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area jembatan, sebuah bola dipukul dari 
tee-biru atau hitam mengarah slice me-
lewati jembatan, di area mana sebuah 
bola kecil kemungkinan hilang, akan 
ada kepastian yang lebih besar bah-
wa bola berada didalam rintangan air 
apalagi di sebelah kanan jembatan ada  
paving dan sekitar 8 meter kanan pav-
ing  ada garis OOB .

Mengamati sebuah bola masuk dida-
lam rintangan air tidak dengan sendiri-
nya memenuhi azas Jelas diketahui atau 

hampir dapat di pastikan tentang lokasi 
bola itu disebabkan sering kali bola se-
rupa itu bisa saja keluar dari sebuah rin-
tangan.

Prinsip yang sama akan di berlaku-
kan bagi sebuah bola yang ada kemung-
kinan di pindahkan unsur luar(per.18-1) 
atau sebuah bola yang tidak di ketemu-
kan (per 27-1b) dan kemungkinan bera-
da di dalam obstruksi (per.24-3) atau di 
dalam kondisi  tanah abnormal 9per.25-
1c).

catatan: 

untuk memutuskan azas 
’’JelaS DIketaHuI’’ 
atau 
’’HaMPIR DaPat 
DIPaStIkan’’
SELaIn kondisi fisik area sekitar 
rintangan dan mendengarkan saksi 
–saksi pendukung, maka sepatut-
nya pemain yang di hadapkan pada 
situasi demikian bertanya pada 
DIRInYa SEnDIRI: “apakah ada 
kemungkinan bola saya berhenti  
di tempat lain selain masuk rinta-
ngan air tersebut?’’ jika jawabanya 
dalam hati ‘’ada saja kemungkinan 
itu’’ maka azas jelas di ketahui atau 
hampir dapat di pastikan menjadi 
GUGUR.

Perlu diketahui pada rules 
workshop, tingkat prosentasi 
kepastian bahwa bola masuk rinta-
ngan berkisar antara 95-98%. Jadi 
tingkat kepastianya amat tinggi. 
Sesungguhnya badan peraturan 
Dunia, the R&a dan the USGa tidak 
mengubah pengertianya dari dulu, 
tetapi yang di ubah adalah istilah-
nya dari kata Reasonable evidence 
(bukti yang masuk akal) bahwa 
bola masuk air,yang dirasakan 
kurang menggambar- kan penger-
tian yang sesungguhnya – banyak 
pemain mengira prosentasi kepas-
tianya cukup 50% + 1% = 51% 
padahal yang dimaksudkan sebe-
narnya tingkat kepastianya sama 
seperti sekarang yaitu 95-98% Oleh 
karenanya mereka menggantinya 
dengan istilah kVC, known or Virtu-
ally Certain bahwa bola masuk air.
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di sela-sela menghadiri acara Founders Day dalam rangka mem-
peringati Hari Ulang tahun Grup Ciputra ke-31th di Hotel Cipu-
tra Jakarta pada tanggal 26-28 Nopember 2012, manajemen 
Ciputra Golf, Club & Hotel Surabaya menyempatkan diri untuk 
melakukan courtesy visit ke beberapa Golf Course yang memiliki 
hubungan Reciprocal dengan Ciputra Golf, Club & Hotel Suraba-
ya. Reciprocal Club adalah Golf Course yang anggotanya boleh 
menggunakan fasilitas sebagai member di Ciputra Golf selama 
dua belas kali dalam setahun dan sebaliknya juga dengan mem-
ber di Ciputra Golf, Club & Hotel Surabaya juga bisa menikmati 
fasilitas sebagai member di Golf Course tersebut. Namun  sesuai 
dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua 
belah pihak.

Kunjungan pertama adalah ke salah satu golf course yang 
dikelola oleh Damai Indah Golf yaitu bSD - bumi Serpong Da-
mai Course. Damai Indah Golf mengelola 2 Golf Course yaitu 
Pantai Indah Kapuk (PIK) dan bSD. Manajemen Golf Course yang 
masih merupakan anak perusahaan Grup Ciputra ini memiliki 
masing-masing 18 hole yang terawat baik dan terletak di area 
yang berbeda. PIK terletak di Jakarta sedangkan bSD terletak di 
tangerang. 

Kunjungan kedua adalah ke Gading Raya Padang Golf & Klub 
yang terletak di area Gading Serpong – tangerang. Diterima 
langsung oleh General Manager Gading Raya bapak anthony 
Chandra beserta jajaran manajemen Gading Raya Padang Golf & 
Klub yang penuh kekeluargaan menjamu makan siang bersama 
di Club House, kami pun survey ke seluruh area golf course.

Sebelum menuju airport kami mengunjungi Imperial Klub 
Golf  lippo Karawaci – tangerang. General Manager  Imperial 
Klub Golf  bapak Simon Subiyanto pun tak kalah antusias me-
nyambut kunjungan kami. “tahun depan kami akan bergantian 
mengunjungi Ciputra Golf, Club & Hotel Surabaya “ ujar beliau 
saat kami berpamitan dan terbuka untuk menandatangani jali-
nan reciprocal di tahun depan seperti dua golf course yang te-
lah kami kunjungi sebelum menuju Imperial Klub Golf.

banyak pengalaman dan masukan yang didapat dari kunju-
ngan ke tiga lapangan golf tersebut yang diharapkan akan me-
nambah kreatifitas kami dalam meningkatkan kualitas palayan-
an kepada customer di Ciputra Golf, Club & Hotel Surabaya.nr

di sela-sela menghadiri acara Founders Day dalam rangka mem-

Menimba ilmu dan
Membina Hubungan
antar golf Course

golfvisit

Manajemen Ciputra Golf, Club & Hotel 
saat berkunjung di Imperial Golf

 Penerimaan award untuk Ciputra Golf, Club & Hotel

Manajemen Ciputra Golf, Club & Hotel saat berkunjung di 
Gading Raya Padang Golf & Club bSD (bumi Serpong Damai)
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Mercedes-Benz

Pt KedAUng sAtrYA MOtOr
Authorized Mercedes-Benz Dealer

SalES - SERvICE - SPaREPaRt

Jl. Mayjend Sungkono 85, Surabaya
tlp. +62 (31) 5615180, 5660000 (hunting)
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Hcp: - | date: 22 oktober 2012 | Hole number: #2 | Bola: 
titleist 1 Hitam | Club: Iron 6 (Honma) | Witness: Mr. 
awarudin W, Mr. benny theja S, Mr. takano o | Caddy: 
limpah yuana

djoniHarisantoso

Hcp: - | date: 20 oktober 2012 | Hole number: # 21 | Bola: 
Ultra 3 | Club: Iron 6 (Mizuno) | Witness:  Mr. Said, Mr. James 
| Caddy: tri Wahyuningtyas (Jambrud)

rikkyIriawan

Hcp : 16 | date : 18 September 2012 | Hole number:  
#2 | Bola: Mizuno 1 Merah | Club: Iron 9 tourstage | Wit-
ness : Mr. JF. Hokky, Mr. Djarino Gondokusumo, Mr. Ho 
Mien Gwan | Caddy: Efa Mia

soehartonoOetomo
Hcp: 11 | date: 3 November  2012 | Hole number: # 12 | 
Bola: taylormade 7 | Club: Iron 7 (Honma berez) | Witness: 
Mr. Eli Siswondo, Mr. Syamsul Ma’arif, Mr. Didik Utomo, 
Iswaluyo | Caddy: Silvi

Udaranto Pudjiharnoko

Hcp: 11 | date: 11 November  2012 | Hole number: #2 | Bola: 
titleist 1 | Club: Iron 9 (Honma) | Witness: Mr. lee Won Keun, 
Mr. lee Jon Ho, Mr. oh Nam Gyun | Caddy: any Subandiyah

tae YeolPark

Hcp: -  | date: 8 Desember  2012 | Hole number: # 17 | 
Bola: tietleist | Club: Iron 7 | Witness: - Mr. Dwi Soetjipto, 
Mr. arminsyah, Mr. tommy | Caddy: Eka Ratna Saraswati

teuku djohanBasyar

Hcp: - | date: 3 November 2012 | Hole number: #17 | Bola: 
taylor Made 1 Merah | Club: Wood 7 Maruman | Witness: 
Mr. basyarudin, Mr. Sunaryo, Mr. Santoso Sedianto | Caddy: 
andriyani

r. BambangYuwono
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CiPUtrA Golf, Club & Hotel di pilih se-
bagai  tempat berakhirnya Jawa Pos Golf 
tournament Series (JPGtS), sebelumnya 
telah berlangsung di dua lapangan golf 
berbeda yakni bukit Darmo Golf dan Finna 
Golf. Ketua Panitia JPGtS 2012 Rinto Har-
no memaparkan alasanya memilih Ciputra 
Golf, Club & Hotel karena fairway panjang 
yang di miliki Ciputra Golf mempunyai 
tantangan tesendiri bagi para golfer. 
Selain itu Ciputra Golf juga memiliki 
variasi tantangan yang berbeda di setiap 
hole nya, tantangan tersulit bagi golfer 
yakni menaklukan angin yang berhembus 
sangat kencang.

Country Golf, adalah tema yang di pilih 
untuk berlangsungya event yang di ada-
kan 14 oktober 2012 silam. tema tersebut 
dipilih sebagai tema terakhir dalam turna-
men seri ini, karena ingin menyuguhkan 
sesuatu yang berbeda dan sekaligus 
menyesuaikan dengan acara gala din-
ner yang diadakan di appronce Ciputra 
Golf Resto & Cafedengan suguhan serba 
country. s “ Saya merasa lega karena seri 
demi seri turnamen dapat terselenggara 
dengan baik. Untuk seri terakhir ini animo 
peserta masih cukup tinggi, tercatat ham-
pir 280 peserta yang mengikuti turnamen 
dua shotgun ini,”tambah pria yang juga 
menjabat sebagai wakil ketua persatuan 
Golf Surabaya.

tingginya animo peserta yang cukup 
tinggi membuat panitia berencana rutin 
mengadakan acara serupa di setiap ta-
hunnya. bahkan tidak menutup kemung-
kinan akan di selenggarakan juga di luar 
daerah seperti bali atau kota lainnya.yy

Jawa Pos golf tournaMent series

Tantangan Tersulit disuguhkan 
Sebagai akhir ajang  Jawa Pos golf Tournament Series

WINNERResult
overall best Gross : Suliyono H’CP : 6 Score : 72 Cb: 36
overall best Nett :  Drajat Prabowo H’CP: 8 Score : 67 Cb : 34

A Flight (0-14)

best Gross :  Santoso Sedianto H’CP : 6 Score : 74 Cb : 36
best Nett :  Sunarto H’CP : 8 Score : 68 Cb : 
Runner Up  :  anang Widianto H’CP : 6 Score : 69 Cb : 23

B Flight (15-20)

best Gross :  Pratomo H’CP : 17 Score : 85 Cb : 36
best Nett :  Suryatmono H’CP : 17 Score : 69 Cb : 
Runner Up  :  Peny Ngulandoro H’CP : 15 Score : 70 Cb : 23 (6H)

C Flight (21-36)

best Gross :  Djoko S Purnomo H’CP : 22 Score : 93 Cb : 45
best Nett :  Santoso Setiono H’CP : 22 Score : 71 Cb : 
Runner Up  :  Sutomo akli H’CP : 72 Score : 72 Cb : 34,5

Ladies Flight

best Gross :  Ny. Putri Hasibuan H’CP : 12 Score : 84 Cb : 39
best Nett :  Ny. lanny Siswati H’CP : 13 Score : 71 Cb : 
Runner Up  :  Ny. lilis (telkom) H’CP : 16 Score : 72 Cb : 36,5

novelty Prizes

Nearest to the pin  :  Junjung 2,85 M
Nearest to the line :  M. Rizal 5 Cm
longest drive man :  Iwan budi H 262 M
longest drive ladies :  Ny. lilis  156 M

overall best gross series :  Eko Haryanto  226
overall best nett :  Haryanto 212

golfEvENt

Foto-Foto: yEyE
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PAdA 18 Desember 
2012 lalu sebanyak 11 
golfer yang bekerja 
di Pt. asuransi adira 
Dinamika menggelar 

event rutin enam bulanan. banking 
business Division head Harmen 
mengatakan bahwa event yang 
diadakan kali ini bukan hanya 
sekedar main golf karena acara 
utamanya adalah annual Metting 
East area Marketing adira Insur-
ance. 
“Kebetulan kita memiliki hobby 
yang sama, yakni golf jadi kita jad-
walkan juga untuk main bersama,” 
papar pria berhandicap 6. Peser-
tapun berasal dari berbagai kota 
yang meliputi Jawa timur, Kaliman-
tan, Sulawesi dan Jawa tengah.
Harmen juga menambahkan bah-
wa metting kali ini terasa sangat 
beda karena lebih santai dan fresh 
dengan tempat yang sangat indah, 
metting dengan pemandangan pa-
dang golf membuat suasana lebih 
enjoy namun tetap serius.yy

“CArA Masyarakat Indonesia, 
khususnya yang bekerja di permin-
yakan di luar Negri saling bersin-
ergi untuk life quality,” begitulah 
ungkapan seorang Penasehat 
Ikatan ahli teknik Minyak Indonesia 
Sigit.

Rutin mempunyai agenda 
tahunan yang sangat unik, bermain 
golf berturut-turut selama tiga hari 
untuk mencari seorang juara sejati.

Komunitas yang rutin bermain 
di setiap minggunya ini mempu-
nyai jumlah anggota sekitar 40 
orang, dan 20 orang yang datang 
ke Indonesia tepatnya di Ciputra 
Golf, Club & Hotel pada 18 Desem-
ber 2012 ini telah di seleksi terlebih 
dahulu untuk mengikuti turnamen 
tahunan komunitas tersebut.yy

aDira insurance

lebih fresh dengan View golf

iatMi kl – glDi year enD tour

golf Tiga Hari untuk Juara Sejati

golfEvENt

Foto: yEyE

Foto: yEyE
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BISa bermain golf rupanya tak pernah ada dalam benak seorang Edy Rusianto. 
Pria yang pernah meraih hole in one pada 12 april 2012 di Ciputra Golf, Club & 
Hotel, tepatnya pada hole 12 itu mengungkapkan, “Berfikiran bermain golf saja 
tidak, namun sekarang saya sangat mengilai olahraga ini.” 

Dia yang Mengenal olahraga golf sejak tahun 2000, itu pun karena dari 
atasannya yang menuntut semua stafnya bisa bermain golf. Menurut Edi dirinya 
mulai belajar golf sejak tahun 2000, namun semua itu karena keterpaksaan dan 
belum menemukan kenikmatan bermain golf. Butuh waktu empat hingga lima 
tahun baru dirinya benar-benar bisa merasakan kenikmatan mengayunkan stik 
di padang golf. Ia mengaku bahwa banyak manfaat yang di dapat dengan ber-
main golf, salah satunya adalah dapat membangun networking yang baik.

“Dengan golf saya seperti menemukan dunia baru, kita dapat mengetahui 
karakter seseorang saat kita bermain golf dengannya,” ujarnya.

rAsA PenAsArAn AKAn seBUAH tAntAngAn
Baginya, tantangan yang dihadirkan oleh 

lapang an-lapangan golf membuatnya penasaran 
dan rasa ingin menaklukannya pun muncul, hal 
itu lah yang membuat pria ini terus menekuni golf 
hingga saat ini. Salah satu tantangan yang menu-
rutnya sangat sulit adalah padang rumput 
Ciputra Golf, tepatnya pada hole 5. “Sulit 
sekali di hole tersebut bisa bermain 2 
on, fairway dan bunker yang terlalu 
panjang sehingg saya selalu ber-
main under di sini,” jelasnya.

Golf bukan sekedar olahra-
ga yang hanya memukul untuk 
memasukkan bola ke dalam 
lubang, namun juga diperlu-
kan sebuah strategi hingga 
memutuskan bola tersebut 
dipukul ke arah yang mana. 
Hingga saat ini pun Edi 
mengaku masih terus dan 
terus belajar membuat 
strategi sebelum bermain, 
agar pada saat di lapangan 
strategi itu dapat di terap-
kannya. “Bermain golf 
sama halnya seperti kita 
berbisnis, bukan sekadar 
diperlukan otot namun 
juga strategi-strategi 
hingga keputusan yang 
diambil nantinya tepat,” ujar 
pria yang memiliki motto kehi-
dupan sportivitas adalah suatu hal 
yang mutlak dalam golf, bisnis dan 
kehidupan sehari-hari. yy

eDy rusianto

Berawal dari 
Keterpaksaan
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Foto: yEyE
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Member
Birthday

 Aruwan soenardi | 12 desember

Ciputra Golf, Club & Hotel Surabaya
Citraland Utama, Citraland Surabaya 60219 East Java, Indonesia
Ph. (+6231) 7412555 | Fx. (+6231) 7414622
www.ciputragolf.com | mail: info@ciputragolf.com

GOLF, CLUB & HOTEL
SURABAYA

Ciputra Golf 

@CiputraGolf 

26940373

room rates 2013
 Weekday  Weekend 
 Sunday to Thursday Friday & Saturday and the eveninf 
  of public holiday

Presidential suite IDR 3.240.000,- nett IDR 3.740.000,- nett

Executive suite IDR 3.240.000,- nett IDR 3.740.000,- nett

Suite IDR 3.240.000,- nett IDR 3.740.000,- nett

Deluxe double IDR 3.240.000,- nett IDR 3.740.000,- nett

Deluxe single IDR 3.240.000,- nett IDR 3.740.000,- nett

Superior double IDR 3.240.000,- nett IDR 3.740.000,- nett

Superior single IDR 3.240.000,- nett IDR 3.740.000,- nett

Terms & Conditions
 Rates are inclusive of breakfast & 21% service charge and government tax.
 No charge for children below 12 years occupying the same room
 (max. 2 children).
 Credit card accepted: vISa and MaStER.
 Check-out time 12 aM and Check-in time 1 PM.
 Room reservations are held until 6 PM. Unless guaranteed by an accepted credit 

card, or if one night’s deposit is received.
 Group and corporate rates are available through the Sales office.
 Rates are subject to change without prior notice.

 Johan Hidayat | 22 september

Harry salim | 15 september
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Fairways News Magazine Prices Lists
Front Cover 210 x 280  Rp. 3.750.000,-1. 

Back Cover 210 x 280  Rp. 3.500.000,-2. 

Back Cover Inside 210 x 280 Rp. 3.000.000,-3. 

Full Page Inside 210 x 280 Rp. 2.500.000,-4. 

Half Page Inside 210 x 140 Rp. 2.000.000,-5. 

Quarter Inside 100 x 140 Rp. 1.500.000,-6. 

PRoMosIkaN BIsNIs aNda
hanya di Fairways News Magazine !!
Media komunikasi untuk bisnis anda...

fairwaysnews
news of important people’s agenda

nda...nda...nda...nda...nda...

[ YeYe ]

031 741 2555  | ex. 1040

085645458200

[ SHantIe ]

031 741 2555

081330982221

e ]
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Pendekatan Terhadap nasabah
PartnersHiP golf tournaMent bank bni wilayaH surabaya

rintiK gerimis mewarnai padang golf 
ciputra, hamparan padang rumput terlihat 
sedikit basah pada 29 Desember 2012 lalu. 
tepat pukul 06.30 WIb tee off di lakukan, 
turnamen golf Partnership Golf tourna-
ment bank bNI wilayah Surabaya ini pun 
resmi dimulai.

aura persahabatan pun nampak terlihat 
pada sabtu pagi itu, sekitar 30 orang kar-
yawan serta para debitur dan nasabah dari 
bank bNI wilayah Surabaya beraksi dalam 
mengayunkan stik di hamparan padang 
golf Ciputra. Event yang kali pertama dige-
lar ini nampaknya berjalan dengan lancar 
tanpa ada hambatan tersendiri, meski per-

siapan hanya dalam hitungan minggu saja. 
turnamen yang merupakan pertama kali 
diadakan oleh bank bNI wilayah Surabaya 
ini nantinya akan rutin diadakan setiap tiga 
bulan sekali.

bayu Satrio selaku Pemimpin bNI  SKC 
Graha Pangeran mengungkapkan bahwa 
tujuan diadakan event ini adalah untuk 
mendekatkan diri terhadap nasabah dan 
juga untuk menjalin silaturahmi antar kar-
yawan dengan nasabah dan debitur dari 
bank bNI. Meski sempat diwarnai gerimis 
hujan namun tak mematahkan semangat 
dari para peserta yang total 30 orang. 
“Ciputra bagus, meski sempat hujan na-

mun lapangan tetap oke tidak becek se-
hingga turnamen ini berjalan lancar dan 
sesuai dengan harapan,” ujarnya.

 bank bNI wilayah Surabaya ini juga 
memiliki jadwal rutin dalam bermain golf 
tiap dua bulan sekali. “kami memiliki suatu 
komunitas yang kita namakan PGS Persa-
tuan Golf Swadarma, dimana anggota dari 
komunitas ini adalah karyawan dan para 
debitur bank bNI wilayah Surabaya,” papar 
bayu Satrio yang juga menjabat sebagai 
ketua dalam Komunitas PGS. Komunitas 
yang telah ada sejak tahun 2003 ini kini 
mempunyai total jumlah anggota sekitar 
80 orang.yy

[ YeYe ]

031 741 2555  | ex. 1040

085645458200

[ SHantIe ]

031 741 2555

081330982221

golfEvENt

Foto-Foto: yEyE
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gOLF turnamen anniversary Pt. bJtI kem-
bali di gelar pada 6 Januari 2013 lalu. ajang 
tahunan yang digelar di lapangan Ciputra 
Golf, Club & Hotel kali ini berhasil memikat 
total 113 golfer yang merupakan mitra ker-
ja, instansi-instansi terkait serta stakehold-
er dari Pt. berlian Jasa terminal Indonesia 
yang merupakan anak perusahaan dari Pt. 
Pelabuhan Indonesia III (persero).

ajang ini sendiri merupakan kali pe-
nyelenggara ke-7. Sebagai turnamen 
tahunan Pt. bJtI kali ini tak kalah menda-
patkan animo yang tinggi dari para pegolf. 
Sederet hadiah menarik, termasuk hole ini 
one berupa 1 unit mobil toyota yaris pada 
hole 2, 1 unit mobil toyota In-
nova pada hole 12 dan 
uang tunai 100 juta ter-
dapat pada hole 8 dan 
17. Namun sayang pada 
turnamen kali ini tidak ada 
yang berhasil mendapat-
kan hole ini one. Puluhan 
doorprize lainnya pun turut 
disediakan sebagai peleng-
kap event ini.

Event yang berlangsung 
pada course lembah dan da-
nau padang golf Ciputra ini di 
mulai tepat pukul 06.15 WIb, 
dan acara pun di buka oleh 
Direktur Utama Pt.bJtI ahmat 
Satria dengan prosesi pelepasan balon. Se-
lain itu selaku Komisaris Utama Pt. bJtI Hu-
sain latief melakukan pukulan bola asap, 
yang mana sebagai tanda turnamen golf 
ini digelar.

Pt. berlian Jasa terMinal inDonesia (bJti)

golf Tournament anniversary 11th

acara pun berjalan de-
ngan lancar, sekitar pukul 
13.00 WIb seluruh peserta 
menuju ballroom Cipu-
tra Resto & Café untuk 
melanjutkan acara makan 
siang dan sesi prizing 
gift. Nampak wajah ca-
pek terlihat dari para pe-
serta, namun semangat 
mereka tetap membara 

untuk mengikuti acara yang telah dike-
mas khusus untuk peserta. Direktur Utama 
Pt. bJtI Rammat Satria mengungkapkan 
bahwa turnamen ini diadakan sebagai 
bentuk terima kasih dan permintaan maaf 
dari Pt.bJtI terhadap mitra kerja. Selain itu 

juga Pt. bJtI berharap kedepannya untuk 
meningkatkan kualitas pelayanannya. “Un-
tuk rencana ke depannya Pt. bJtI sendiri 
akan menggelar turnamen golf dua kali 
shotgun,” tambah pria yang juga menja-
bat sebagai ketua Persatuan Golf Maritim 
Indonesia.

Keluar sebagai pemenang dalam tur-
namen kali ini untuk kategori overall best 
gross adalah budiono,pria berhandicap 2 
ini berhasil membukukan skore 72. Sedang 
untuk kategori overall best nett berhasil di 
raih oleh pria yang kesehariannya menja-
bat sebagai Regional Manager Pt. asuransi 
Jiwasraya Surabaya Regional office Eddy 
Sutanto, pria berhandicap 16 ini berhasil 
membukukan skore 64.yy

oyota In-

yang berhasil mendapat-
kan hole ini one. Puluhan 
doorprize lainnya pun turut 
disediakan sebagai peleng-

Event yang berlangsung 
pada course lembah dan da-
nau padang golf Ciputra ini di 
mulai tepat pukul 06.15 WIb, 
dan acara pun di buka oleh 

a
ngan lancar, sekitar pukul 
13.00 WI
menuju 
tra Resto & Café untuk 
melanjutkan acara makan 
siang dan sesi prizing 

golfEvENt

Foto- Foto: vIlla
 Direktur Utama PT. BJTI Rahmad Satria

 Suasana pelepasan Balon oleh Direktur Utama PT BJTI, Rahmat Satria.
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sera sesMawanto

golf adalah filosofi Kehidupan
“MenJAdi orang yang tetap sejuk di 
tempat yang panas, tetap manis di tempat 
yang pahit, merasa kecil di tempat yang 
besar dan tetap tenang di tengah badai 
yang besar.” begitulah motto kehidupan 
yang tak hanya memiliki arti yang besar 
namun juga praktek dalam kehidupan 
sehari-harinya. Pemenang kehidupan, 
begitulah seorang Sera Sesmawanto me-
namai mottonya tersebut. Sama hal nya 
dalam bermain golf, pria kelahiran Madiun 

ini telah aktif mengasah kemampuanya 
dalam mengayunkan stik sejak tahun 
2008 silam. banyak hal positif yang mem-
buatnya terus tertantang dalam bermain 
golf hingga saat ini.

Pandangan pertama anda tentang golf 
seperti apa ?

awalnya saya iseng di ajak teman, dan 
menurut saya dulu golf itu olahraga yang 
sangat menyebalkan karena harus bisa 
memukul bola yang kecil dan harus kena. 
Dari situ lah saya tertantang untuk dapat 
bermain golf karena pada dasarnya saya 
orang yang suka dengan tantangan baru.

Hal apa yang membuat anda tertarik 
untuk terus bermain golf ?

Golf membuat saya lebih sabar, tenang, 
penguasaan diri yang lebih optimal, 

kejujuran dan bisa lebih menghargai 
orang lain. begitulah manfaat 

yang saya dapat setelah bermain 
golf, ternyata golf mempunyai 

pengaruh yang sangat besar 
dalam kehidupan sehari-hari.

Bagaimana menurut anda 
tentang Ciputra Golf, 

Club & Hotel ?
Ciputra Golf, Club & 
Hotel. Saya menge-

nal padang 
golf ini sejak 
tahun 2009 
dan hingga 
saat ini banyak 

perubahan yang saya lihat di lapangan 
golf terbesar di Jawa timur. banyak inovasi 
di setiap tahunnya yang di hadirkan dan 
turnamen-turnamen yang di gelar pun 
unik dan tematik.

Paling suka main di atmosfir apa dan 
tantangan tersulit  hingga saat ini yang 
belum bisa di taklukan di hole berapa ?

Saya lebih suka main di lembah dan 
Danau, dan tantangan yang hingga saat ini 
belum bisa saya taklukan adalah hole 16.

Di usianya yang ke-17 ini Ciputra Golf, 
Club & Hotel menggelar tournament 8 
shotgun, bagaimana pendapat anda ?

Inovasi yang luar biasa, dari tahun 
ke tahun Ciputra Golf selalu membuat 
sesuatu yang berbeda dan di tahun ini 
sungguh turnamen yang bagus, bukan 
hanya segi pertandingan namun juga gala 
dinner yang sangat mewah sangat sesuai 
dengan tema yang di angkat.

Bagaimana perasaan anda setelah 
medapatkan hadiah satu unit Aparte-
men Barkley Universitas Ciputra dan 
adakah firasat sebelumnya ?

Ini merupakan kado Natal terindah 
buat saya di tahun ini, senang dan tidak 
menyangka bisa mendapatkan hadiah 
Super Grand lucky Draw dalam turnamen 
ini. Firasat, saya pribadi tidak mempunyai 
firasat tapi keluarga saya, terutama anak 
saya yang kecil. Sejak sebelum berangkat 
anak saya sudah bangunin untuk main 
golf, tidak biasanya seperti itu.yy

Nama:
sera sesmawanto

tempat, tanggal lahir:
Madiun, 26 Mei 1973
Pekerjaan:
tni – Angkatan Laut

Golf Sejak :
2008

Istri:
sary Widyawati

anak:
- gavin Abinaya
- egan Bramara
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Menguak 
Tantangan 

di Hole Satu 
teRbagi menjadi lima tee yang mempunyai jarak berbeda di 
setiap tee nya, seperti yang ada di tee Hitam 459 m, Biru 436 m, 
Putih 413 m, Merah 381 m  dan kuning atau yang biasa di pakai 
tee off oleh para junior berjarak 356 m. Tantangan yang disaji-
kan hole ini pun tidak begitu banyak, namun hole ini memiliki 
jarak yang cukup panjang sehingga golfer harus memiliki power 
yang pas. Sebelum memasuki green, terdapat satu buah bunker 
dan tebing kecil yang menghiasi permainan anda. Sedang un-
tuk fairway, di samping kanan dan kiri pun juga dihiasi bunker 
namun memiliki ukuran yang lebih besar dari sebelumnya.

Bila anda menginginkan permainan yang aman, tee off lah 
dari tengah tee box yang memiliki center point ke patok putih 
150 arah long bunker. Untuk pukulan selanjutnya arahkan ke 
kiri jangan ke kanan karena bola rawan masuk ke dalam bunker. 

Sebelah kiri lebih luas jadi akan mempermudah anda melanjut-
kan chip ke green.

Lain halnya bila golfer menginginkan 2 on maka tee off di sa-
rankan sebelah kiri agar terkesan jarak lebih pendek. atur pow-
er sedemikian rupa karena terdapat tebing kecil sebelum green 
dan cenderung bola akan kena tebing dan mendekat ke green 
dengan jarak kurang lebih 140 meter. Bila anda sudah berhasil 
mendaratkan bola di titik yang dimaksud, maka akan lebih mu-
dah untuk mencapai 2 on. Tantangan di hole satu ini adalah di 
power saat anda memukul, bila power pas maka permainan pun 
akan bagus namun bila power kurang atau lebih maka banyak 
resiko bola akan masuk bunker atau bersarang di tebing yang 
membuat anda susah untuk melakukan pukulan berikutnya.

Selamat bermain… yy

Hole 1 par 5, mungkin 
menjadi awal dari 
tantangan yang di miliki 
oleh Ciputra Golf, Club & 
Hotel untuk di taklukan 
oleh para golfer. 
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 Keindahan Green Hole 
1 dengan view pegunungan

tipspER-holE
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Kehangatan penuh kasih dan kasih di sepan-
jang hari, love is in the air. Bulan Februari sangat 
identik dengan bulan yang penuh kasih sayang 
dan cinta, tepatnya tanggal 14 Februari di ang-
gap sebagai hari kasih sayang dimana banyak 
pasangan muda merayakannya dengan dinner 
yang sangat romantis.

Jika anda belum memikirkan rencana di hari 
spesial itu, tidak ada salahnya jika anda meng-
ajak pasangan keluar makan malam spesial 
dan menghabiskan waktu bersama pasangan 
sambil menikmati hidangan yang spesial pula 
tentunya. Salah satu yang bisa jadi rekomen-
dasi pilihan anda adalah di Ciputa Golf, Club & 
Hotel. Menawarkan makan malam yang spesial 
dengan suasana yang sangat romantis, dengan 
view hamparan padang golf semakin membuat 
malam anda tak terlupakan. Tak hanya suasana 
yang romantis, menu yang di sajikan pun tak 

kalah romantisnya. Pilihan makanan yang lezat 
untuk dinikmati berdua bersama pasangan.

Anda bisa mencoba menu yang di spesialkan 
untuk hari valentine, Crusty Salmon Pesto, ikan 
salmon yang gurih dilengkapi kentang bakar de-
ngan disiram sauce pasto diatasnya. Sedang un-
tuk  surf and turf adalah campuran antara daging 
setengah matang dengan udang di atasnya.

Sedangkan untuk dessert, menu spesial pula 
akan dipersambahkan oleh Ciputra Golf Resto & 
Café untuk pasangan muda. Strawberry Bavarois 
atau Tiramisu Glace dapat anda pilih sebagai 
dessert. Dengan rasa yang spesial pula, manis 
dan asam akan anda rasakan saat menikmati hi-
dangan yang dikhususkan untuk valentine day. 
yy

Tunggu apa lagi, rayakan momen spesial 
anda hanya di Ciputra Golf Resto & Café. 

Kehangatan penuh kasih dan kasih di sepan- kalah romantisnya. Pilihan makanan yang lezat 

Rayakan Valentine 
Bersama Ciputra Golf, 
Resto & Cafe
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Pada 27 November 2012 lalu Ciputra Golf, 
Club & Hotel mendapatkan penghargaan 
Entrepreneurship Award 2012 dari Group 
Ciputra yang berlangsung di Jakarta. Un-
tuk kategori silver, Ciputra 
Golf, Club & Hotel berhasil me-
nyabet trophy juara 2. Masing-
masing departemen yang ada 
di Ciputra Golf, Club & Hotel 
mengajukan penawaran Entre-
preneurship award 2012, dan 
yang berhasil mewakili Ciputra 
Golf, Club & Hotel dalam ajang 
tahunan ini adalah tim dari Golf 
Course Maintenance. Tim yang 
di ketuai oleh Eko Wahono ini 
bereksperimen mencari ide, 
selama kurun waktu dua bulan, 
mereka mencoba dan hingga 
akhirnya munculah ide pem-
budidayaan limbah rumput yang di sulap 
menjadi rumput yang layak di pakai kem-
bali. “Ide ini muncul berkat coba-coba saat 

merenovasi green di bukit golf, saya dan 
tim mencoba bereksperimen membuat 
sesuatu yang berbeda namun menghasil-
kan. Tidak sia-sia kita selama dua bulan te-

rus mencoba dan  hingga akhirnya jadilah 
Bubur Suket 328,” ujar pencetus awal ide 
pembuatan limbah rumput ini.

Sesuatu yang unik dan baru, begitulah 
kesan pertama yang ingin di munculkan 
oleh tim ini. begitu juga dengan pemilih-
an nama Bubur Suket 328. “Yah kita kan 

dari Jawa Timur, mangkanya 
saya memutuskan untuk me-
milih nama ini dengan bahasa 
Jawa agar orang yang mend-
engarnya pun jadi penasaran 
dan ingin tahu, apa sih yang di 
maksud dengan Bubur Suket 
328 itu,” tambah Eko.

Kini pembudidayaan ha-
sil karya dari tim Golf Course 
Maintenance pun telah di pak-
ai di beberapa hole yang ada 
di Ciputra Golf. Golf Course Su-
perintendent Witur Seno juga 
menambahkan bahwa dengan 
adanya hasil eksperimen dari 

tim ini sangat berguna karena jauh lebih 
efisien, proses perawatan lebih mudah dan 
dapat di tanam di segala medan.yy

 27 November 2012 lalu Ciputra Golf, merenovasi green di bukit golf, saya dan Sesuatu yang unik dan baru, begitulah 

Golf Course MaintenanCe (GCM)

GCM Raih Award di Ajang 
Entrepreneurship 2012

FoTo- FoTo: vIllA
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IDR  25.0
00,- 

++

Blue Hawaian

IDR  25.0
00,- 

++

FresH Mint leMonade

IDR  25.0
00,- 

++

strawBerry Mint Blend

IDR 35.000,- ++

lasaGna

IDR 45.000,- nett

BeBeK BaKar 
PeleCinG KanGKunG

januari

IDR 45.000,- nett

udanG GulunG 
ruMPut laut

maret

februari
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Salam
culinary

Budy
exc. Chef

Bahan
 Tenderloin import 140 gram  King prawn 60 gram  Brown sauce 50 ml Mushroom champignon 10 gram  Shitake 
mushroom 10 gram  Salt 5 gram  Pepper 5 gram Mustard Dijon  5 gram  Baby bean 50 gram

Cara membuat
Marinated tenderloin dengan mustard, garam dan 
lada secukupnya

 Kupas udang tinggal kepala dan ekor lalu 
marinated dengan lada dan garam

 Potong jamur dengan memanjang, lalu 
tumis tanpa minyak dan campurkan kedalam 
brown sauce.

 Tumis baby buncis dengan bawang putih, 
lada, garam dan kaldu ayam secukupnya.

Cara penyajian
Bakar daging sapi setengah matang. Udang dan sayur susun 
dalampiring saji dan siram dengan sauce di piring sebagai garnish.
Sajikan makanan dalam kondisi panas-panas.

Brown sauce 
Tulang sapi segar 1 kg
Merpoix 100 gram
Tomato paste 100 gram
Buquet garnie 50 gram
Red wine 50 ml
Air 2 liter

Bakar tulang sapi sampai berwarna 
kecoklatan, lalu tumis mirpoix sampai brown 
dan tambahkan air. Masukan tulang sapi 
yang sudah di bakar, masak dengan api kecil 
sampai reduce dan di dapatkan sauce yang 
kental. Saring sauce, dinginkan dan simpan. 
Gunakan sesuai kebutuhan.
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Bahan
Salmon 140 gram | Breads crumb 20 gram | Sauce pesto 40 gram 
| Garam 5 gram | lada 5 gram | Baby bean 50 gram | Spagheti 50 
gram | Bawang putih 5 gram

Cara membuat
Marinated salmon dengan lada, garam, bakar dengan setengah 

matang.
 Campurkan pasto sauce dengan bread crumb, taburkan diatas 

salmon lalu bakar.
 Tumis baby tean dengan bawang putih, lada, garam dan kaldu 

ayam.
 Tumis spagheti dengan bawang putih, lada, dan garam.

Pesto sauce
Daun basil 100 gram | Kecang mede 30 gram | Salad oil 50 ml | Parmesan 
cheese 30 gram | Campur semua bahan dan haluskan dengan mixer, selanjutnya 
tuangkan salad oil secara perlahan. Simpan dalam ruang pendingin dan pergunakan 
secukupnya.

Cara penyajian
letakkan salmon di atas spagheti yang sudah ditumis di atas piring saji dengan 
menyusun sayuran di dalamnya. Setelah tersusun rapi siramkan sauce pesto di atas 
salmon. Sajikan selagi masih panas.

Crusty Salmon
Pesto Recipe
Prepared by: 
Budi hari Manto | Exc. Chef

Salmon 140 gram | Breads crumb 20 gram | Sauce pesto 40 gram 
ada 5 gram | Baby bean 50 gram | Spagheti 50 

Marinated salmon dengan lada, garam, bakar dengan setengah 

Campurkan pasto sauce dengan bread crumb, taburkan diatas 

Tumis baby tean dengan bawang putih, lada, garam dan kaldu 
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CoMpetition and exhibition
report anniversary

with TANIRA
Accoustic Band

Friday Night

BBQ
Book now...

enjoy the Sensation!

031 741 2555

Special Promo:
 Eat 6 Pay 5

 Start from 6.30

 Last Order 9.30

TANIRATANIRATANIRATANIRATANIRA
Accoustic BandAccoustic BandAccoustic BandAccoustic Band

idr 95.000,- ++

all you Can eat

start from
idr 95.000,- nett

minimal 50 orang

BooK now... 031 741 2555

including
Package:
seven Choice of Menu
 Free Flow ice water
 Free Flow soft drink

GOLF, CLUB & HOTEL
SURABAYA
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CoMpetition and exhibition
report anniversary

TENNIS
KOMPETITION 
YANUAR | MORIS
PITER | BAMBANG
YUDI | HANDOYO

COLORIng & dRaWIng COMPetItIOn Kat “a”
 TAlITA EKA JP
 ANABEl FIoNA
 ZARA NURMAKA

COLORIng & dRaWIng COMPetItIOn Kat “C”
 PUTERI MAHARDIKA
 KIESHA lIlIAN. o
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 IBU EVA
 IBU EVELYN
 IBU LUCIANA
 IBU SHIEN-SHIEN

 IBU FANG-FANG
 IBU STEVANY
BEST DRESSCODE:
 IBU JULIETTA

BEST FAVORIT:
 IBU SHIEN-SHIEN
BEST PERFORMANCE:
 IBU FANG-FANG

BADMINTON MEMBER COMPETITION KAT A
KOANTJE | TONI
WELLY | BENNY
YUYUN | ATHEK

BADMINTON MEMBER COMPETITION KAT B
SAMSUL | STEPHEN
SUHANDA | RIKY
IRWAN | HERMANTO

BADMINTON TOURNAMEN ANTAR SD  
TUNGGAL PUTRA KAT “A”
FRANS JINGGA T
BINTANG ARZY
DAFID FEBRIYANSYAH

TUNGGAL PUTRA KAT “B”
ANANG DWI SAPUTRA
BILAL FIRMAN R
ACHMAD JAMALUDIN

TUNGGAL PUTRI KAT “A”
VINCE HUTHANIA
NADIA NOVELINA K
SALFA HIFFA PERMATA

TUNGGAL PUTRI KAT “B”
SASQIA NUR SYAMSIA
MELATI MEGA K
MATHEA HEDI AAEROBIC

COMPETITION
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LesTarindo
PoLo abadi
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MeMILIh tempat di sebelah kanan pintu 
masuk area Ciputra Golf, Club & Hotel. Kam-
pung petualangan koala atau yang sering 
kita dengar dengan sebutan KPK. Hampir di 
setiap bulannya KPK ini tak pernah sepi oleh 
pengujung. Dari anak-anak hingga dewasa 
melakukan outbound di area KPK.

Team Builders Ciputra Outbound ini 
akan merancang program team building 
agar sesuai dengan tujuan yang ingin di-
capai. Seluruh program ini didesain untuk 
memotivasi dan membuat tiap individu 
menyadari bahwa mereka memiliki tujuan 
bersama, dan dengan bekerja sama me-

reka dapat mencapai hasil yang lebih dari 
yang dikira. Tim akan membantu motivasi 
penghalang-penghalang yang ada di da-
lam setiap individu untuk memupuk ide-
ide sehingga akan lebih percaya diri dan 
memiliki kemauan untuk menyampaikan 
ide-ide kreatif.

Selain itu juga akan lebih mampu me-
nyelesaikan tugas-tugas sulit serta lebih 
bisa mengantisipasi dan menyesuaikan 
diri dengan perubahan dan situasi baru.

Seperti pada bulan November lalu, te-
pat tanggal 11, PlN Distribusi Jawa Timur 
melakukan outbound di KPK. Sekitar 600 

orang yang tercatat sebagai karyawan PlN 
mengikuti outbound yang telah di konsep 
sedemikian rupa.

Event yang bertajuk Together we create 
our moment Fresh and Fun berjalan dengan 
baik, dimulai dengan jalan sehat hingga 
outbound. Selain itu pada disetiap bulan-
nya juga koala memiliki aktivitas rutin untuk 
anak-anak yang datang ke Family Club.

Belajar dan bermain, begitulah yang di-
harapkan oleh tim kepada anak-anak yang 
datang sehingga mereka tidak hanya ber-
main saja namun juga mendapatkan pela-
jara baru di luar sekolah.yy

 Aerobic dulu biar makin sehat

 Koala Activity Colouring

 Entertainment

 Koala Activity Wood Kit

 Fun game yang perlu kekompakan tim

 Start jalan-jalan, menyehatkan

 Lempar Topi

MeMILIh tempat di sebelah kanan pintu 

Kampung
Petualangan
Koala
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KIta pasti tahu semua anak kecil suka main 
air apalagi bila disuruh lama – lama mandi 
sambil bermain air. Ternyata banyak man-
faatnya bagi psikologis dan kecerdasan anak. 
Melewatkan liburan dengan berenang me-
mang merupakan hal yang menyenangkan, 
dibalik hal yang menyenangkan tersebut, 
ternyata berenang juga mampu membuat 
kecerdasan anak meningkat. Sebuah pene-
litian di Jerman menyatakan, melatih anak 
berenang sejak usia dini sangat bermanfaat 
bukan hanya dalam perkembangan fisiknya 
namun juga kemampuan berkonsentrasi 
, gerak reflek, kecerdasan serta pe-
rilaku sosial saat mereka memasuki 
usia taman kanak –kanak. Bagi anda 
yang mempunyai anak yang masih 
kecil, berenang adalah kegiatan 
yang dianjurkan untuk anak kecil, 
yang bersifat menyenangkan dan 
tetap dalam pengawasan tentunya  
mengingat berenang sangat ber-
manfaat untuk pertumbuhan dan 
psikologis anak.

Berikut ini adalah manfaat ber-
enang untuk anak :
MenIngKatKan IQ anaK

Dengan berenang akan membuat 
tubuh anak bergerak lebih banyak 
dan pergerakan tubuh tersebuat 
akan merangsang pertumbuhan 
otak. Untuk anak yang berusia mi-
nimal 5 tahun sangat cocok untuk 
pengenalan gerak dalam air sedang-
kan anak dibawah 5 tahun di anjur-
kan untuk mengenal dan bermain di dalam 
air terlebih dahulu.

BeRenang aKan MeMBeRIKan 
StIMuLaSI Pada MOtORIK

Mungkin sering kali anda mendengar 
bahwa dengan berenang akan menambah 
tinggi badan, begitulah pertanyaan yang 
sering orang tua tanyakan. Semua orang 
tua pasti menginginkan anaknya memiliki 
tinggi badan ideal dan berenang merupa-
kan salah satu olah raga yang dipilih orang 
tua guna memacu tinggi badan anak. Meski 
tidak di tuntut untuk menjadi atlit renang, 
anak pun secara rutin diajak berenang, jika 

tidak jangan harap anak tumbuh tinggi. Mi-
tos tersebut sudah sering kita dengar, bisa 
jadi anak pun berpendapat sama. Tetapi se-
belum para orang tua kecewa setelah ber-
tahun – tahun mengajak si kecil berenang 
tetapi tubuh anak tidak bertambah tinggi, 
sebaiknya ketahuilah faktor – faktor yang 
dapat membuat si kecil bertubuh tinggi.

Fakta sebenarnya adalah berenang me-
mang melatih semua otot tubuh sehingga 
dapat membantu anak untuk bertambah 
tinggi, olah raga ini dapat memicu hormon 
– hormon pertumbuhan bekerja lebik baik 

agar si kecil terus bertambah tinggi dan 
berkembang. Tapi berenang hanyalah salah 
satu dari sekian banyak aktifitas yang dapat 
di lakukan si kecil dengan manfaat yang 
sama. Pertambahan tinggi badan tidak 
hanya dipicu oleh aktifitas renang, hal yang 
paling menentukan adalah faktor genetik 
atau keturunan.

Faktor lain yang juga turut memicu 
pertumbuhan adalah nutrisi, anak yang 
mendapat nutrisi yang memadai akan cen-
derung tumbuh optimal. Syarat lainnya 
adalah istirahat, istirahat merupakan syarat 
penting bagi pertumbuhan. Tubuh akan 
menjadi tinggi dan besar pada saat beristi-

rahat (tidur). Ini artinya jika si kecil ingin per-
tumbuhan badannya optimal maka ia harus 
mendapat istirahat yang memadai. Untuk 
itu, pastikan pola tidur si kecil cukup sehat.

Selain itu perhatikan juga tahapan per-
tumbuhan anak, dalam perkembangannya 
anak mengalami saat – saat dimana tubuh-
nya berkembang sangat lambat dan sangat 
cepat. Sehingga kendati si kecil berenang 
secara teratur, tinggi badannya akan tidak 
bertambah jika aktifitas dilakukan pada fase 
pertumbuhan lambat yaitu sekitar bayi-
balita dan usia 16-17 tahun. Pertumbuhan 

cepat terjadi pada usia 9 – 12 tahun, 
pada saat itu hormon – hormon per-
tumbuhan bekerja sangat aktif, jadi 
meskipun anak tidak berenang akan 
terjadi pertumbuhan yang signifi-
kan. Tetapi, dengan melakukan akti-
fitas fisik yang cukup, salah satunya 
dengan berenang, pertumbuhan 
akan semakin optimal.

MeLatIh RaSa PeRCaya dIRI 
dan KeBeRanIan anaK

Dengan melihat kolam renang 
yang luas akan membuat anak un-
tuk tertarik menjelajahinya sehingga 
akan melatih anak untuk percaya 
diri serta keberaniannya.  Anak akan 
mencoba aneka permainan yang 
tersedia di dalam kolam renang.  Hal 
ini juga akan membuat ikatan emosi 
lebih dekat apabila kita ikut men-
dampingi anak berenang

MeLatIh KeMaMPuan SOSIaL anaK
Dengan berenang bersama-sama di 

kolam renang umum akan membuat anak 
untuk beradaptasi dan bersosialisasiden-
gan teman yang lain.  oleh karena itu beri-
kan kesempatan pada anak ketika si anak 
sedang ngobrol dengan teman barunya 
di kolam renang, tetapi jangan lupa untuk 
tetap diawasi.

Dengan banyaknya manfaat berenang 
di usia dini, tidak ada salahnya anak berlatih 
berenang sedini mungkin dengan tenaga 
pelatih yang mumpuni dengan pendekatan 
dan pengawasan yang terbaik.

Manfaat Berenang di Usia Dini

Ciputra Family Club Swiming Lesson
DARI manfaat berenang diatas, program “sport clinic” swiming lesson Ciputra Family Club memberikan pelatihan swimming lesson yang 
didukung dengan fasilitas atau sarana prasarana yang mengutamakan kenyamanan dan efektivitas pelatihan. Dengan mengandalkan tena-
ga pengajar yang terlatih dan berpengalaman, kami mengutamakan pelayanan semaksimal mungkin, dengan sistem pengajar yang bersifat 
kekeluargaan, ramah dengan konsep edutaiment dalam swiming lesson.

familyclubEvENT
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GOLF, CLUB & HOTELGOLF, CLUB & HOTEL
SURABAYA

GOLF, CLUB & HOTEL
SURABAYA

GOLF, CLUB & HOTEL
SURABAYASURABAYASURABAYASURABAYASURABAYASURABAYASURABAYA

“Ini stik golf, apa stik pancing..?”

“Ayo tebak, gantengan mana
gue sama sebelah gue nih..?”

“Hujan 
datanglah..!”

“Sebentar saya foto dulu, Pak...”

“Kata gue ga bakal masuk tuh... Ayo, 50-an. Pasti masuk...”

“Mbak, bola nya mana. Kok, gak ada?”“Malu saya belum gosok gigi tau..”
“Kenapa tu bola
ngak mau masuk yah..?”

“Pak.. Pak.. Jangan di buang stiknya, 
sini saya buat mukul tikus saja di rumah.”
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Ciputra Golf, Club & hotel

Tak hanya dari wilayah Surabaya saja 
pengunjung yang datang ke Ciputra Golf, 
Club & Hotel. Merupakan Padang Golf 
terbesar di wilayah Jawa Timur, membuat 
Ciputra Golf, Club & Hotel memiliki daya 
tarik tersendiri. Bukan hanya ajang 
untuk beradu kebolehan anda dalam 
mengayunkan stik namun di Ciputra Golf, 
Club & Hotel anda dapat menikmati Family 
Club, Café & resto serta Villa dan Hotel 
yang berbentuk resort yang membuat 
anda semakin nyaman berada di sini.
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 Brandon IMB

 Kristina gading Martin
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SEPERTI halnya beberapa artis ibu kota yang pernah berkunjung 
di Ciputra Golf, Club & Hotel, dari menjadi bintang tamu event-
event di Ciputra hingga datang hanya untuk menikmati serunya 
mengarungi hamparan padang rumput yang memiliki tantangan 
berbeda. “Saya memang hobby golf, dan saya datang ke Surabaya 
kali ini bukan karena ada acara namun hanya untuk bermain golf 
di Ciputra Golf,  Club & Hotel. Mempunyai total 27 hole dengan 
tantangan yang berbeda membuat saya tertantang dan ingin 
menaklukan hole demi hole yang ada di sini, tidak sia-sia saya 
bermain di sini karena memang tantangan yang di berikan sangat 
sulit sehingga membuat saya ingin menaklukan semua hole di 
sini,” ujar pemeran Fandy Hartono dalam Sinetron Anugerah yang 
memiliki nama lengkap Samuel Zylgwin.

Berbeda dengan Kristina yang bermalam di Hotel Ciputra 
seusai mengisi acara di Ciputra Golf, Club & Hotel pada September 
2012 silam. “Ciputra Golf, Club & Hotel merupakan satu tempat 
yang asyik dan sangat pas untuk bersantai dengan keluarga dan 
sahabat,” ujar dara kelahiran Pemalang Jawa tengah. Tak hanya 
Samuel Zylgwin dan Kristina yang berkunjung di Ciputra Golf, 
Club & Hotel namun masih ada artis-artis Ibu Kota lainnya seperti 
Gading Martin, Gissele Anastasia, Hudson, Brandon, Fla Priscilla 
dan Regina Inanova telah menikmati kenyamanan Ciputra Golf, 
Club & Hotel.
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 hudson IMB

 gissele anastasia

 Fla Priscilla

 Regina Innanova

 Sammual 
Zylgwyn
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villa Ciputra Golf

Kenyamanan Tak Tergantikan
MendengaR kata villa bayangan kita langsung tertuju 
pada bangunan berdesain cantik berbentuk resort dengan 
suasana nyaman di sekelilingnya.  Demikian juga apabila kita 
mengunjungi villa Ciputra Golf  yang terletak di kawasan 
Surabaya Barat dalam area Ciputra Golf, Club & Hotel dan 
merupakan bagian dari kawasan elit Citraland – the Singapo-
re of Surabaya.

Dibangun eksklusif hanya 22 unit dengan 2 lantai dan 
memiliki 3 kamar tidur lengkap dengan ruang tamu, ruang 
makan, ruang kerja, dapur, garasi dan kamar pembantu. Me-
mungkinkan villa Ciputra Golf dihuni oleh keluarga yang se-
dang beristirahat menikmati liburan, ataupun para eksekutif 
yang mengadakan meeting/gathering bersama kolega.

Terbagi dalam tiga type yaitu satu unit type President Suit, 
13 unit type Eksekutif (Corner) dan 8 unit type Suit (non Cor-
ner) dengan luas bangunan berkisar 180m2/unit. villa Ciputra 
Golf dipastikan mampu menampung para peserta meeting 
atau gathering dari perusahaan dan universitas,  acara kero-
hanian,  maupun pertemuan keluarga dan reuni sekolah.

Berada satu area dengan Ciputra Golf yang memiliki 27 
hole dan 3 atmosphere berbeda, maka para Golfer pun dapat 
menikmati kenyamanan tinggal di villa Ciputra Golf  dan 
menikmati makan pagi dengan pemandangan hamparan 
padang golf yang hijau menyejukkan. 

Fasilitas Family Club adalah kenyamanan lain yang bisa 
dinikmati selama kita tinggal di villa Ciputra Golf. Segala 
fasilitas olah raga seperti kolam renang anak dan dewasa, 
gym, class aerobic, lapangan tennis, tennis meja, squash dan 
badminton tertata rapi bisa digunakan oleh pengunjung 
yang tinggal disana. Disediakan pula perpustakaan, children 
day care dan restoran yang dapat melayani pengunjung sam-
pai dengan jam 8 malam setiap harinya. Kenikmatan tiada 
tara dalam kehangatan ruang sauna kemudian berendam 
dalam Jacuzzi tak boleh dilewatkan begitu saja.

‘Sangat Nyaman’ demikian komentar Gading Martin, salah 
seorang selebritis yang pernah tinggal di villa Ciputra Golf 
selain artis Julia Perez yang sudah beberapa kali menginap 
disini. once, Delon, Kristina, Putri Indonesia 2007 – Putri Rae-
mawasti, Hudson IMB dan beberapa pelantun lagu terkenal 
pun pernah tinggal dan transit disini sebelum melakukan 
show di Surabaya dan sekitarnya.

Ingin menikmati sensasinya? Tunggu apa lagi? Segera 
kunjungi villa Ciputra Golf yang akan memanjakan keluarga 
dan anak-anak anda yang gemar bermain ‘outbound’ di 
halaman terbuka. Mini wall climbing, fliying fox, fishing, air 
shoftgun dan permainan seru lainnya sudah menanti anda 
sekeluarga. nR
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Hotel 
Package
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 PeGAdAIAN

 hoShloN SPRINGBed  SIdomuNCul

 PT Phm

 BANk jATIm
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 GARudA INdoNeSIA

 PT CoCA-ColA AmATIl  SuRyA INdoGReeN PeRkASA

 dIAN ISTANA

 kedAuNG SATRyA moToR
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tissue

See-U
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PT. Nuaim Abadi Turfindo CovERS
Party and Event Supplies

Griya Babatan Mukti P-12 Surabaya
Telp. 031 70988806, 031 70641003
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yanson 
TuRf & hoRTICulTuRAl

 Jl. Petemon 3 No 29 Surabaya
031 - 70 20 3050
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Cv. anuGrah aGro

Cv. pasifiC inti

tavip entertainMent 
Every Saturday & Sunday at Ciputra Golf Resto & Café

Tavip & Sisca   031 71060242/ 03171568181

JatiM es
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Jebsen & Jessen padi slaMet

roChMad Gestok
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Member Privileges

Untuk makanan dan minuman di 
The Cushy Kitchen

Surabaya Town Square
Jl. Aditya Warman No. 55, Surabaya

Untuk makanan dan minuman di 
Do an 

Surabaya Town Square
Jl. Aditya Warman No. 55, Surabaya

Untuk makanan dan minuman di 
Sweeties 

Surabaya Town Square
Jl. Aditya Warman No. 55, Surabaya

Untuk makanan dan minuman di 
Eclectic Pub & Eclectic Too

Surabaya Town Square
Jl. Aditya Warman No. 55, Surabaya

Simply show your member card & enjoy the benefit

Untuk facial treatment di outlet 
Miracle Aesthetic Clinic Surabaya

Jl. MH. Thamrin 40 Surabaya
Phn. 031 – 566 3939

Untuk Standart Facial, body and hair 
treatment di Jayanata outlets & JF. 
lazartique Surabaya.

Jalan Mawar 6 Surabaya 
Phn. 031 – 5477617

Untuk biaya service dan 5 % untuk 
body repair di Honda Citra Cakra

Jl. Emerald Mansion Citraraya Blok TX 
Kav. 6 Citraland Surabaya

Terms & condition apply
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Member Privileges
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