
Welcome to a 
 community that  
  is meticulously 
designed for 
wellness and 
harmony.  A life 
immersed in natural 
beauty, inspired by 
the fusion of nature 
and innovation to 
create a wonderful 
future.

CROWN GADING



The next generation of 
Summarecon Kelapa Gading. 
A new and vibrant city thriving 
with commercial, residential, 
cultural and entertainment 
amenities; perfected living for 
generations to come.



Summarecon Kelapa Gading

A pioneer in developing innovative 
urban spaces and experiences.

THE FOUNDER FROM A DREAM BECOME REALITY

Commitment & Innovation
A Visionary : 

Visi dan Misi Summarecon adalah kota dan manusia. 
Sebuah kehidupan berkelanjutan untuk masa depan 
yang lebih baik. Selama 46 tahun Summarecon telah 
menciptakan kembali kehidupan perkotaan terbaik 
di berbagai kawasan di Indonesia. Menciptakan 
pengalaman hidup yang luar biasa bagi konsumen 
dan stake holder melalui pengawasan yang ketat 
terhadap kualitas dengan memperhatikan setiap hal 
detailnya. Landasan berpijak dari filosofi visioner 
dalam setiap produk kami adalah pendekatan 
yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan, 
pengetahuan yang lengkap, pengalaman puluhan 
tahun, pelayanan yang prima, dan komitmen serah 
terima tepat waktu.

Summarecon Serpong

Summarecon Bekasi

Summarecon
Emerald Karawang

Ir. Soetjipto Nagaria
President Commisioner 
PT Summarecon Agung, Tbk.

Integrity & Expertise

Summarecon meyakini komitmen & inovasi menjadi kata kunci dalam 
mewujudkan visi idealis pengembangan kawasan (township). Dipadu 
dengan perencanaan matang dan kemampuan menghidupkan kawasan 
menjadi hal penting keberhasilan Summarecon membangun kawasan baru 
yang bernilai tinggi. Menciptakan “masterplanned community” dengan 
sepenuh hati.

Kami memahami apa yang kami tanam hari ini akan menjadi dasar satu 
komunitas yang hidup, bertumbuh dan berkelanjutan dalam puluhan 
hingga ratusan tahun ke depan. Memberikan pengalaman kehidupan dan 
memori positif bagi banyak orang yang akan menyebutnya MY HOME. 
Sejalan dengan visi Sang Founder Summarecon, Ir. Soetjipto Nagaria 
ketika mengembangkan kawasan Kelapa Gading dari hanya 10 Ha, hingga 
sekarang terwujud menjadi Kota Summarecon Kelapa Gading yang bernilai 
tinggi seluas 600-an Ha.

Summarecon Bandung

Summarecon Mutiara Makassar

Summarecon Bogor

Kerja keras, ketekunan, dan komitmen yang 
kuat untuk mewujudkan janji menghadirkan
rumah yang lebih baik, pada akhirnya 
mendapatkan kepercayaan dari pelanggan 
dalam membangun township Summarecon 
hingga saat ini. Pengakuan atas karya- 
karya Summarecon juga terwujud dalam 
banyaknya penghargaan yang diraih baik 
nasional maupun internasional.



Summarecon Kelapa Gading adalah 
kawasan bisnis dan hunian yang sukses
di utara Jakarta. Dikenal sebagai 
kawasan bernilai tinggi dan menjadi 
icon kesuksesan para pebisnis di 
Indonesia. Visi besar seorang Soetjipto 
Nagaria nyang diteruskan oleh 

From zero to hero

kawasan SKG 1980 

kawasan SKG 2022

keluarga besar PT Summarecon Agung, 
Tbk. Menghadirkan Kota Summarecon 
Kelapa Gading yang berkelanjutan dengan 
pengelolaan profesional Town Management.

Summarecon Crown Gading (SCG) merupakan flagship Summarecon terbaru seluas 437 Ha, hasil kolaborasi 
PT Summarecon Agung, Tbk. dan PT Duta Putra Land, dua developer besar di Indonesia yang telah berkarya 
lama dalam bidang properti. Berada di lokasi strategis, merupakan kawasan terdepan di Utara-Timur Jakarta, 
atau sebelah timur dari Kelapa Gading. 

Summarecon Crown Gading adalah New Kelapa Gading. Township baru untuk melanjutkan kesuksesan Kota 
Summarecon Kelapa Gading. Menawarkan kehidupan lebih baik, ruang hijau lebih luas dan fasilitas kota lebih 
modern. Ruang hidup baru yang menawarkan kenyamanan dan gaya hidup modern, harmonis dengan alam, 
terintegrasi dalam satu kawasan dengan fasilitas yang lengkap. Kota yang ideal bagi pertumbuhan generasi ke 
generasi. Summarecon Crown Gading adalah permata kehidupan baru.

Summarecon’s visionary 437 hectare new development of east Kelapa Gading site, 
aspires to develop Jakarta’s greenest mixed  use urban precinct. 
A new level of  Summarecon Kelapa Gading. 

A PROVEN METHOD A NEW DREAM, A NEW WONDERFUL WORLD

Tahun 1975, keluarga Soetjipto Nagaria bersama dua keluarga 
membangun Summarecon di Kelapa Gading, yang sebelumnya 
merupakan rawa-rawa. 

A thriving business and community where 
people find success and enjoy special moments 
in their lives to make lasting memories.

Kesuksesan kawasan Summarecon Kelapa Gading melahirkan 
hero - hero dalam kehidupan masyarakat,  bisnis, edukasi & 
berbagai bidang kehidupan lainnya 

East of Kelapa Gading Newest Township 
The next generation of Summarecon 
Kelapa Gading for a new generation



WELCOME TO SUMMARECON CROWN GADING

Vibrant
City

Experience
the New

welcome 
home



A PROVEN GRAND DESIGN THE PHILOSOPHY

Future Indonesian 
capital city in 
Penajam, Borneo,
Masterplanned by 
Sofian Sibarani

Crafted for future generations
in complete harmony with its nature,  
culture & technology

Transformational master planned 
community by urban design 
& development award winner

Masterplan Summarecon Crown Gading dikembangkan oleh 
arsitek Indonesia, Sibarani Sofian, seorang masterplanner 
dengan reputasi internasional dari Studio Rancang Urban 
Selaras. Sibarani Sofian dikenal sebagai pemenang sayembara 
desain Ibu Kota Negara bernama Nagara Rimba Nusa, 
yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat. Pemikirannya yang dalam dan detail, 
didukung pengalaman panjang dalam disain dan penataan 
kota membuat karya-karya Sibarani Sofian sangat matang dan 
terencana dengan baik.

Sibarani Sofian
Founder Studio Rancang 
Urban Selaras

Di Summarecon Crown Gading, Sibarani Sofian menuangkan 
gagasan harmonisnya kota dalam sinergi Urban dan Nature 
sebagai filosofi besar township. Keseimbangan hidup 
perkotaan yang modern dengan dengan keteduhan alam untuk 
menciptakan ketenangan, kenyamanan dan kesehatan warganya.

FILOSOFI LOGOGRAM
SUMMARECON CROWN GADING

 
Lengkung horison yang terbentuk dari puncak (crown) 

pepohonan sebagai simbol kawasan yang
mengedepankan konsep keseimbangan alam sebagai 

peneduh, pelindung kehidupan manusia dari perubahan 
iklim dan memberikan kehidupan yang sehat, seimbang 

di masa depan. Kedua kaki pohon yang kokoh merupakan 
simbol komitmen dua developer, Summarecon dan 

partner Duta Putra Land, yang akan menopang 
perkembangan kawasan ini dalam kehidupan dan bisnis 

yang dinamis dan maju.

Crown adalah mahkota kehidupan, 
simbol tertinggi dalam 

pencapaian kualitas kehidupan 

Crown philosophy



A NEW LIFE HAS BEGIN

Summarecon Crown Gading is brilliantly 
planned, carefully meeting the needs

to live, work, and play
My adventures begin every morning. In The midst of water and  fresh air 
morning breeze. As I walk with my soul mate hand in hand, the warm sun 

shines through the leaves & cleanses my life.



A PERFECT MASTERPLANNED COMMUNITY

Endless Experience 
Within One City
Nestled within flourishing landscaped parks and boulevards, your 
community is a celebration of tropical forest living 



PRESTIGIOUS PARK AND LAKE LIFE

A sense of serenity and balance 
in healthy connections to nature

Enjoy fresh air and the surrounding scenery of the lake at
your leisure. Go at your own pace - take a gentle walk,

go for a brisk jog or run. The beauty of
the lake is yours to discover.



NEW MASTERPLANNED IN NORTH-EAST OF JAKARTA

Creating the best life to grow and prosper

Summarecon Crown Gading dirancang menjadi kota yang lengkap ‘All in 
One City’. Beragam fasilitas public akan dihadirkan mulai dari mall, hotel, 
komersial, sekolah, universitas, rumah sakit, rumah ibadah, perkantoran, 
pasar segar modern, transportation hub dan Central Garden. 

Untuk fasilitas komersial akan dikembangkan City Center (North & South 
CBD), Commercial Loft, Lakeview Business District, Commercial Big Box, 
Festive District, Shop Houses, Financial District, dan sebagainya. Termasuk 
juga pusat-pusat makanan yang tersebar dari Utara hingga Selatan kawasan.

Summarecon Crown Gading adalah kota yang semarak, kota yang hidup dan 
penuh rasa.



A GRAND ENTRANCE

Nestled within flourishing landscaped 
pedestrian and boulevards, 
your community  is a celebration of modern living

Gerbang masuk kawasan dibangun megah disisi Selatan dan 
Utara kawasan. Ucapan selamat datang yang mengesankan. 
Pedestrian disisi kiri kanan jalan disiapkan lebar dan teduh, 
dilengkapi lampu pejalan kaki dengan arsitektur unik, 
menambah rasa aman dan nyaman melintasi pedestrian ini.

A Grand Entrance



ATTRACTIVE RESIDENTIAL & COMMERCIAL NEIGHBOURHOOD

Summarecon Crown Gading adalah kota yang modern dan mengutamakan 
kesehatan warganya melalui penyediaan ruang terbuka hijau seluas 26 Ha dan area 
danau seluas 9 Ha sebagai sarana aktifitas warga. Jalur pedestrian untuk pejalan 
kaki disiapkan secara lebar dan teduh di seluruh kawasan termasuk di  City Center-
nya  (walkable City Centre). Mengurangi penggunaan kendaraan di dalam kawasan.

Upaya lain yang dilakukan Summarecon Crown Gading adalah berkontribusi dalam 
pengurangan carbon dengan memperbanyak pepohonan untuk meningkatkan 
oksigen, menurunkan suhu kawasan menjadi lebih sejuk. Serta pemanfaatan 
teknologi ramah lingkungan untuk kota yang berkelanjutan.

An Enviable Lifestyle
of Cosmopolitan Convenience



live

natureurbanwork

play

Northern

Southern

MAIN ENTRANCE

CITY CENTER

RESIDENTIAL

Jl. BULEVAR UTARA

Jl. BULEVAR UTAMA

Jl. BULEVAR TIMUR

Jl. BULEVAR BARAT

Jl. BULEVAR SELATAN

Integrated Core: 
Mall Summarecon & Sports 
Club, Office, Apartment etc 
enriched by Lush Green 
Corridors

Housing, Apartment, 
Condovilla

MASTERPLANNED CONCEPT

 GRAND ENTRANCE & 
 LANDSCAPED STREETS

Gerbang masuk kawasan serta lansekap 
yang indah dan elegan, menciptakan 
suasana welcome home yang 
mengesankan. Inspirasi baru ketika 
pulang ke rumah.

Fasilitas kesehatan, rumah sakit, klinik, 
pasar modern, sekolah, dan rumah 
ibadah. Pusat komunitas sebagai 
ruang bersama memberikan sarana 
bagi setiap generasi, kelompok hobi, 
kegiatan anak dan beragam aktifitas 
lainnya untuk mengisi waktu luang.

 PUBLIC SERVICE 
 COMMUNITY
 CONNECTED

 EVENTS AND
 ENTERTAINMENT

Berbagai acara bagi komunitas 
diadakan sepanjang tahun dari 
Summarecon Mall Crown Gading, 
Downtown Walk hingga pasar kuliner.

 PARKS AND
 OPEN SPACES

Ruang terbuka hijau yang luas di 
lingkungan klaster, menyediakan 
permainan alam, petualangan dan 
kegiatan untuk segala usia.

 UNIQUE
 NEIGHBOURHOODS

Setiap kluster memiliki keunikan 
tersendiri. Sebagai identitas, membawa 
pesona dan karakter bagi penghuni dan 
menjadi kebanggaan mereka.

 MAJOR SPORTING
 GROUNDS & FACILITIES

Fasilitas olahraga yang lengkap mulai 
dari lapangan tenis, lapangan basket, 
sport club, hingga kolam renang 
bertaraf internasional membuat Anda 
tetap fit dan aktif.

 CONVENIENT
 CITY CENTRE

Pusat bisnis dan pertokoan disediakan 
untuk memastikan bahwa belanja 
kebutuhan, produk segar, serta 
berbagai pilihan tempat makan sangat 
dekat dengan kehidupan Anda.

Synergize both urban and nature into one 
harmonious setting, creating a rich and vibrant 
place to live. Masterplan Toll JORR 2

JAKARTA



Northern City

Keyplan

Southern City

Sebagai kawasan bisnis masa depan yang memiliki akses langsung keluar 
masuk pintu tol Tarumajaya. Northern city akan menjadi kawasan bisnis 
kepala naga baru, dihiasi dengan gedung perkantoran yang iconic dan 
ramah terhadap lingkungan.
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Sebagai kawasan utama bagi residensial dan 
fasilitas pendukungnya. Ketenangan dan 
kesejukan kawasan menjadi standar lifestyle 
masa depan.
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MASTERPLANNED COMMUNITY

Northern

Southern

1. NORTH CBD
2. COMMERCIAL LOTS
3. FINANCIAL DISTRICT
4. NORTH TRANSPORTATION HUB
5. COMMERCIAL LOFT

6. AUTOMOTIVE CENTER
7. LAKEVIEW CULINARY PARK
8. SHOPHOUSES 

Every home is within walking 
distance of a park
Everything you need to 
work, live and play on 
your doorstep 

1. SOUTH CBD (CITY CENTER)
2. SUMMARECON MALL
3. SPORT CLUB (ABOVE THE MALL)
4. HOTEL & CONVENTION
5. CULINARY PARK
6. HOSPITAL
7. SCHOOL
8. FRESH MARKET
9. TRANSPORTATION HUB
10. GALLERY AUTOMOTIVE
11. STREET FOOD AVENUE
12. COMMERCIAL LOFT
13. FESTIVE DISTRICT
14. COMMERCIAL BIG BOX
15. LANDMARK
16. THE LAGOON PARK
17. EDUCATION CENTER
18. THEMATIC FOOD PARK
19. FOOD VILLAGE
 (CULINARY BIG BOX)
20. SHOP HOUSES
21. MARKETING GALLERY
22. TOWN MANAGEMENT OFFICE
23. RUMAH IBADAH
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TARUMAJAYA
GATE TOLL

SUMMARECON
CROWN GADING

SUMMARECON
CROWN GADING

● ±1 km dari Pintu Tol Tarumajaya
● ±4,3 km dari Eka Hospital
● ±10 km dari Pintu Tol Bekasi Raya
● ±11 km dari Pintu Tol Cakung Barat
● ±13 km dari Kelapa Gading
● ±28 km dari Bandara Halim Perdanakusuma
● ±50 km dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta

TANJUNG PRIOK

BANDUNG

BEKASI

KELAPA
GADING

CENTRAL
JAKARTA CIKARANG

KARAWANG

SOEKARNO HATTA

TANJUNG PRIUK

BANDUNG

BEKASI

KELAPA
GADING

CENTRAL
JAKARTA CIKARANG

KARAWANG

SOEKARNO HATTA

CROWN GADING

THE MAIN GATE NORTH JAKARTA DEVELOPMENT

Summarecon Crown Gading dikembangkan di Utara-
Timur Jakarta, sangat dekat dari Kelapa Gading. 
Summarecon Crown Gading akan menjadi lokomotif 
bagi percepatan pembangunan wilayah utara-
timur Jakarta, mendukung pesatnya perkembangan 
Metropolis Jakarta maupun Cikarang sebagai 
kawasan ekonomi terbesar di Indonesia.

Dari arah Jakarta, sisi selatan Summarecon Crown 
Gading dapat dicapai melalui Jalan Raya Bekasi 
setelah keluar pintu tol Cakung atau dari kawasan 
Kelapa Gading melalui jalan tol baru dalam kota 
(ruas Kelapa Gading – Pulo Gebang), dan di sisi 
utaranya melalui tol Jakarta Outer Ring Road 
(JORR) lanjut ke tol JORR 2 dan keluar di pintu tol 
Tarumajaya.

The Destination 
for North-East 
of Jakarta

Best Toll Access
from North & South

North Toll Access

South Toll Access



Tarumajaya Interchange
1 Km Toll Access

Foto Progres
Simpang Susun Tarumajaya 
September 2022

Less traffic 
more time 
at home

NORTH ENTRANCE

TARUMAJAYA FLYOVER

Summarecon Crown Gading berada persis di samping jalan 

tol baru (JORR2) menghubungkan kawasan Jakarta Utara 

dengan Cibitung dan Cikarang di kawasan timur Bekasi, juga 

terkoneksi dengan Tol Jakarta-Cikampek. Jalan tol baru ini 

akan memudahkan dan mempercepat mobilisasi warga dari dan 

menuju Jakarta dari wilayah utara-timur Jakarta.

Summarecon Crown Gading memiliki lokasi yang sangat strategis 

karena hanya berjarak 1 kilometer dari pintu tol Tarumajaya. 

Dengan kemudahan akses ini Summarecon Crown Gading 

akan berkembang cepat menjadi pusat kawasan bagi destinasi 

regional utara-timur Jakarta, sebuah sunrise property baru yang 

sangat menjanjikan.

Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 1 sepanjang 2,7 km, Seksi 

2 dan 3 (Telaga Asih – Tarumajaya) sepanjang 24,5 km saat 

ini sudah beroperasi, dan telah diresmikan Presiden RI Joko 

Widodo pada 20 September 2022. Seksi 4 (Tarumajaya – 

Cilincing) dalam tahap proses pembangunan.

JORR 2 TOLL ROAD
(RUAS CIBITUNG - CILINCING)



KEY COMMERCIAL DEVELOPMENTS

A New Green, Inclusive and Accessible City for Everyone
A good city becomes great when it’s surrounded  by the complete 
amenities that enhance your life.

The next generation CBD



Keyplan

A magnificent world of shopping. 
A multipurpose destination 
featuring contemporary shopping 
centre and recreational area.

KEY COMMERCIAL DEVELOPMENTS

Summarecon Mall 
Crown Gading

Summarecon menghadirkan pusat belanja dengan konsep 

baru, menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan 

terkini. Pusat belanja yang terintegrasi dengan Sport Club. 

Melengkapi kehidupan yang seimbang di Summarecon 

Crown Gading.

Summarecon Mall adalah mall keluarga yang menawarkan 

kenyamanan dan kegembiraan bersama. Pusat belanja 

dan kuliner terbesar terlengkap dengan desain yang luas 

dan terbuka, menciptakan pengalaman berbelanja yang 

menyenangkan, bersanding dengan penciptaan nilai 

kesehatan bagi keluarga sebagai nilai baru yang penting 

bagi kehidupan saat ini.

MALL SUMMARECON integrated with:

● SPORT CLUB

● OFFICE

● HOTEL & CONVENTION

● APARTMENT

NORTHERN

SOUTHERN



Sport Club
Above

The Mall 

KEY COMMERCIAL DEVELOPMENTS

Kesehatan adalah hal penting. Menikmati kehidupan yang dinamis di 

Summarecon Crown Gading salah satunya dengan menjaga kebugaran di 

Sport Club yang terintegrasi dengan Summarecon Mall. Fitness di gym 

dengan view menawan, berenang di kolam renang tematik, atau sekedar 

melakukan yoga di gazebo dengan taman tropis yang teduh, luas dan 

menyegarkan. Summarecon Mall Crown Gading adalah gaya hidup baru. 

Centre of new lifestyle experience.



Journey to the rhythm of the fabulous nights 
of dinner and shopping 

Food adventure 
in every corner 

KEY COMMERCIAL DEVELOPMENTS

Summarecon Kelapa Gading telah menjadi icon wisata kuliner terkemuka 
di Jakarta, dikenal sebagai Kota Sejuta Makanan. Demikian juga dengan 
Summarecon Crown Gading, beragam pusat makanan akan dihadirkan mulai 
dari Street Food Avenue, Culinary & Food Park, Food Village tepi danau, 
dan lain-lain. Memanjakan lidah dan selera, melengkapi kegembiraan kuliner 
bersama seluruh keluarga dari generasi ke generasi.

Room to breathe and 
make social connection

lifestyle - entertainment and culinaire



Education Center

Sustainable
Smart City

Shophouses

Public
Facilities

A Smart Tomorrow

Dynamic
City Lifestyle

KEY COMMERCIAL DEVELOPMENTS

Untuk mewujudkan visi Smart City, Summarecon 
mengembangkan aplikasi khusus Summarecon App sebagai 
sarana komunikasi warga dengan town management 
secara online untuk keperluan apapun. Summarecon Crown 
Gading juga dilengkapi fasilitas modern jaringan fiber optic 
berkecepatan tinggi s.d. 10 TB/s untuk menjawab kebutuhan 
internet kecepatan tinggi bagi setiap penghuni maupun 
kawasan komersialnya.

Summarecon Crown Gading akan menjadi destinasi baru di utara-timur Jakarta, sebagai 
kawasan hunian terlengkap dan pusat komersial yang paling hidup. Berbagai komersial akan 
dikembangkan sepanjang bulevar dari Selatan hingga Utara, menghadirkan berbagai jenis 
usaha, meramaikan dan menghidupkan kota Summarecon Crown Gading

Summarecon Crown Gading adalah kota yang 
inklusif, kota yang lengkap dengan berbagai 

fasilitas. Tidak terkecuali dengan sarana ibadah 
sebagai fasilitas penting yang disiapkan untuk 

mewujudkan kehidupan yang seimbang dan 
sempurna dari sisi spiritualitas dan religius.

Penyediaan fasilitas pendukung kota secara lengkap 
untuk menciptakan keseimbangan hidup. Indeks 
kegembiraan warga menjadi salah satu perhatian 
pengembangan kota ini. Mulai dari penyediaan 
sekolah pilihan, lengkap dari level kindergarten 
hingga universitas. Proses belajar yang lengkap dan 
berkesinambungan. 



Urban Core

South
Entrance

North
Entrance

Serene
Green

Super Cluster

Lake

Residential

SUPER CLUSTER

Super Cluster merupakan konsep 
baru dimana lingkungan perumahan 
dilengkapi dengan Serene Green 
& Lake sebagai jantung kehidupan 
komunitas klaster yang didukung 
sistem keamanan Security Double 
Check. Unsur-unsur alam diterapkan 
dalam penamaan  kawasan ‘super 
cluster’ seperti nama bunga, hutan, air, 
dan unsur alam lainnya.

Super Cluster menawarkan daya tarik 
dengan ruang terbuka dan danau yang 

A new concept residential neighbourhood with green belt 
and serene lake as the heart of the community. A peaceful 
and healthy lifestyle. 

Super Cluster

lebih luas, menjadi ruang bersama seluruh 
komunitas klaster untuk olah raga dan 
rekreasi, menciptakan nilai, membangun 
kebersamaan komunitas.

Berjalan santai dengan pasangan di area 
jogging track yang mengelilingi danau, 
ber-aerobik bersama keluarga maupun 
teman sejawat di taman berkonsep hutan 
rimbun yang menyegarkan, ataupun 
sekedar menikmati hangatnya cahaya 
matahari pagi duduk di kursi taman 
ditemani buah hati tercinta yang bermain 
di taman bunga, adalah kegiatan yang 
bisa dilakukan di super cluster.

Integrated Core 
as Commercial 
Facilities & 
Amenities, enriched 
by Lush Green 
Corridors

Serene Green 
& Lake as the Heart 
of the Community



Kehidupan yang aktif 
bagi kesehatan

Summarecon Crown Gading 
merupakan urban blok yang 
memadukan kekuatan alam: 
taman (green) dan air (blue), 
memiliki manfaat sosial serta 
kesehatan, yang memberikan 
manusia ruang gerak 
berinteraksi dalam ruang 
terbuka dengan leluasa. 

ECO PARK LIFE TOWN MANAGEMENT

well-known city management with 
a high-class reputation

Infrastruktur adalah hal penting untuk mendukung kenyamanan 
dan keberlangsungan kota secara baik. Summarecon Crown Gading 
menyiapkan berbagai infrastruktur terbaik seperti jalan bulevar dengan 
ROW 40 meter (4 lajur jalan) dilengkapi pedestrian walk yang lebar 
dengan pohon peneduh dan lampu jalan untuk kenyamanan aktifitas warga 
saat malam hari, serta transportation hub untuk akses public transport. 

Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dipadukan dengan street 
architecture, menjadi elemen penting untuk memperkaya keindahan kota, 
menciptakan rasa nyaman dan kebanggaan ketika memasuki kawasan SCG. 

Mewujudkan visi kota berkelanjutan, Summarecon 
Crown Gading menyiapkan Sistem Tata Air Mandiri 
(Water Management). Bekerjasama dengan 
konsultan tata air dari Belanda, mengintegrasikan 
keberadaan danau dengan main drainase yang 
terhubung dengan sungai untuk mengatur debit 
air di dalam kawasan, terutama disaat musim 
hujan. Perimeter ditch, merupakan saluran tepi 
yang dibangun dan didedikasikan untuk warga 
luar kawasan, sehingga kawasan sekitar akan tetap 
terjaga pengendalian airnya. 

Waste Water Treatment Plan (WWTP)  
disiapkan sebagai upaya hijau untuk daur 
ulang air limbah dari rumah warga penghuni, 
yang bisa dimanfaatkan kembali untuk 
menyiram tanaman. Mendukung keamanan 
kawasan, CCTV di banyak lokasi disiapkan 
untuk memantau ketertiban dan keamanan 
selama 24 jam yang terhubung dengan 
Command Center yang dikelola oleh Town 
Management. 

World Class Infrastructure



RESIDENTIAL 

Home
is where 

the Heart is

Summarecon Crown Gading is a 
place designed for generations to 
live happily ever after 

Rumah adalah istana bagi siapapun pemiliknya. Kenyamanan rumah adalah hal utama. Summarecon 
Crown Gading menawarkan beragam tema arsitektur rumah, Modern Tropical karya arsitek 
Nataneka dan Modern Classical karya arsitek Hadiprana yang dilengkapi dengan lantai tambahan 
Attic untuk menunjang aktiftas warga di rumah dan menjawab kebutuhan new normal saat ini; serta 
area service yang memiliki akses tersendiri. 
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