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Sentul City Beri Pelatihan
Warga Cibimbin Desa
Bojong Koneng Bikin
Baki Hantaran
MEMBERIKAN pelatihan kepada
masyarakat sekitar Sentul City menjadi
salah satu hal prioritas bagi PT Sentul City
Tbk (Sentul City). Salah satu contohnya
adalah pelatihan membikin baki
hantaran merupakan salah satu upaya
Sentul City untuk membantu masyarakat
sekitar dalam mengasah keterampilan
dan bakatnya. Kegiatan ini dilakukan
bersama warga dari dari Kampung
Cibimbin, Desa Bojong Koneng,
Kecamatan Babakan Madang,
Kabupaten Bogor.
baca selengkapnya ...

Puskesmas Sentul Cek Prokes
dan Kesehatan Pedagang Pasar
Sentul City
PENERAPAN protokol kesehatan (Prokes)
te n t u nya m e n j a d i s u a t u h a l ya n g p e rl u
diperhatikan di tengah suasana Covid-19 seperti
sekarang ini. Tak jarang masih banyak orang yang
lengah dan mengabaikan kesehatannya sendiri
dengan tidak memakai masker ataupun
menjaga jarak saat berada di kerumuna. Padahal
seharusnya menjadi alasan utama bagi kita
untuk mulai memperhatikan protokol kesehatan
ditengah gempuran penyebaran virus covid-19.
Seperti yang dilakukan oleh Puskesmas Sentul
dalam upaya untuk mengontrol penerapan
protokol kesehatan yang ada di kawasan Pasar
baca selengkapnya ...
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Demi Kenyamanan Warga, PT
Sukaputra Graha Cemerlang
Gelar Jumat Bersih
BADAN Pengelola Kawasan Kota Mandiri Sentul City PT
Sukaputra Graha Cemerlang kembali mengadakan
kegiatan rutin yang dilakukan yaitu Jumat Bersih. Dalam
kesempatan kali ini kegiatan Jumat bersih dilakukan di
Cluster Bukit Golf Hijau mulai dari pukul 07.00 sampai
dengan 09.00 WIB pada hari Jum’at (17/06/2022).
Kegiatan ini dilakukan oleh para petugas dari tim
landscape, keamanan serta manajemen PT Sukaputra
Graha Cemerlang.
Sebelum kegiatan jumat bersih dilakukan, tim estate
ofﬁcer dari PT Sukaputra Graha Cemerlang melakukan
peninjauan serta pemetaan kawasan cluster yang akan
dibersihkan pada kegiatan ini. Kegiatan Jumat Bersih
berupa pemangkasan rumut liar di sekitar halaman
dilakukan di 13 titik lokasi yang telah ditentukan yang
berada di Cluster BGH antara lain Bukit Zamrud Golf,
Gunung Salak, Bukit Rubi, Lembah Hijau, BGH Raya,
Puncak Rinjani, Puncak Semeru, dan Lembah Pinus.
baca selengkapnya ...

Sentul City Dukung Lomba Kebersihan Antarseksi
Kantor Camat Babakan Madang
KEBERSIHAN adalah sebagian
dari iman, jargon yang
terdengar sangat populer di
telinga kita. Itulah yang
diucapkan oleh Drs. Raden
Makmun Nawawi, M.Si., Camat
Babakan Madang, pada saat
penilaian Lomba Kebersihan
A n t a r s e ks i d i a u l a Ka n to r
Kecamatan Babakan Madang,
Jumat (17/6) pagi.
Kecamatan Babakan Madang

PT S e n t u l C i t y T b k .
H e rl i a Fe ro n i c a d a n
Krisna sebagai Tim CSR
y a n g m e n y e ra h k a n
bingkisan sebagai
pemantik semangat
seluruh staff kantor
kecamatan.
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sengaja menggelar Lomba
Kebersihan Antarseksi di
kantor tersebut sebagai
upaya menggugah
kesadaran semua warga
ka n to r u n t u k m e n j a g a
kebersihan dan kerapian
kantor sebagai penunjang
suasana kerja yang
nyaman dan sehat.
Dalam kesempatan
tersebut, hadir perwakilan

“Ini bukan kebetulan, tetapi
menjadi kesempatan
b e r s i l a t u ra h i m a n t a ra
Sentul City dan Kecamatan
Babakan Madang yang
akan terus berjalan,” ucap
Herlia.
baca selengkapnya ...
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Kedai Soto Ibu Rahayu Bagikan
Voucher Diskon Makanan 50%
hingga 30 Juni 2022
MAKANAN Indonesia yang berasal dari beragam daerah
menjadi salah satu keunggulan dari negara kita, sampaisampai makanan Indonesia pun juga tersebar di berbagai
negara, bahkan beberapa dari makanan Indonesia berhasil
mendunia antara lain seperti Nasi Goreng, Rendang, Sate,
Gado-Gado sampai dengan Soto. Soto memang menjadi
salah satu makanan favorit bagi masyarakat Indonesia,
dimana aneka ragam soto dengan bumbu yang berbedabeda selalu berhasil memikat lidah siapapun yang
menyantapnya.
Banyaknya penikmat makanan Soto menjadi sebuah
p e l u a n g b a g i p a ra p e b i s n i s u n t u k m e n c o b a
baca selengkapnya ...

Bingung Memilih Posisi Rumah Yang
Baik? Berikut Kelebihan dan
Kekurangan Posisi Rumah Menurut
Arah Mata Angin
POSISI rumah yang baik sering menjadi sebuah
pertanyaan bagi siapa saja yang ingin membeli ataupun
mengontrak sebuah rumah, namun tak banyak orang
yang tahu posisi rumah seperti apa yang tak hanya bagus
dan nyaman untuk ditinggali, melainkan juga baik untuk
kesehatan. Rumah yang baik bagi kesehatan tentunya
juga menjadi sebuah investasi bagi seseorang untuk
tinggal didalamnya, pasalnya ketika rumah yang kita
tinggali baik untuk kesehatan, maka kita juga
mendapatkan kenyamanan dan kesehatan yang baik
selama tinggal di rumah itu.
Memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan
sebelum membeli sebuah rumah, antara lain rumah
seperti apa yang dibutuhkan, fasilitas yang ada di
sekitarnya, lokasi serta akses, lingkungan sekitar rumah,

Pertimbangan Kondisi Kesehatan Rumah Bagi Tubuh
spesiﬁkasi material bangunan rumah, potensi
perubahan rumah di masa depan, dan masih
banyak lagi. Namun dari semua hal yang harus
diperhatikan sebelum membeli rumah, ada satu
hal yang juga tak kalah penting untuk
dipertimbangkan yakni kondisi kesehatan rumah
bagi tubuh kita.
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Kondisi kesehatan
rumah bagi tubuh kita
merupakan salah satu
hal yang harus dipikirkan
serta dipertimbangkan
secara matang.
baca selengkapnya ...
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