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RAWON adalah salah satu makanan 

populer asal Indonesia yang banyak 

disukai oleh orang-orang, tidak hanya 

orang Indonesia saja rawon juga banyak 

disukai turis macanegara.

Rawon sendiri makanan khas dari daerah 

Jawa Timur. Bentuk dari rawon seperti 

sup menggunakan potongan daging sapi 

dengan kuah kental berwarna hitam dan 

kaya banyak rasa rempah-rempah 

beserta bumbu yang meresap dalam 

kuah. Rawon Cepot salah satu tempat 

yang menjual makanan khas dari Jawa 

Timur inI hadir sejak bulan Juni tahun 

Rawon Cepot Super Nikmat 
Hadir di Pasar Sentul City, 
Cobain Yuk!

BADAN Pengelola Kawasan Kota Mandiri Sentul 

City PT Sukaputra Graha Cemerlang kembali 

mengadakan kegiatan rutin yang dilaksanakan 

yaitu jumat bersih. Kegiatan jumat  bersih di 

kawasan Sentul City, dilakukan setiap hari jumat 

dengan lokasi yang berbeda dalam setiap 

minggunya.

Pada hari jumat (22/07/2022), kegiatan  jumat 

bersih dilaksanakan di Cluster Terrace Hill mulai 

dari pukul 07.00  sampai dengan 09.00 WIB. 

Kegiatan ini dilakukan oleh para petugas dari tim 

landscape, keamanan serta manajemen PT 

Sukaputra Graha Cemerlang. Rizqi Nurahman 

selaku Estate Officer dari  PT Sukaputra 

baca selengkapnya ...
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baca selengkapnya ...

PT Sukaputra Graha Cemerlang 
Rutin Gelar Jumat Bersih

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/rawon-cepot-super-nikmat-hadir-di-pasar-sentul-city-cobain-yuk
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/pt-sukaputra-graha-cemerlang-rutin-gelar-jumat-bersih
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Tempat Wisata Anak di 

Sentul yang Kids Friendly
SAAT musim liburan tiba, tempat wisata 

anak yang kids friendly tentu banyak dituju 

oleh wisatawan. Rekomendasi tempat wisata 

anak di Sentul pun menjadi informasi 

penting yang bisa dijadikan referensi untuk 

liburan.

Dalam artikel ini akan dibahas mengenai 

tempat wisata anak di Sentul yang kids 

friendly. Yuk simak ulasannya di bawah ini!

Tempat wisata anak memang bertujuan 

untuk memberikan layanan fasilitas yang 

ramah anak serta biasanya juga termasuk 

sarana edukasi. Di Sentul sendiri, banyak 

terdapat wisata yang ramah anak dan bisa 

dijadikan destinasi wisata.

baca selengkapnya ...

5 Rekomendasi Destinasi Staycation di Sentul, Kawasan 

Wisata Alternatif Bogor
SENTUL identik dengan 

beberapa destinasi wisata 

alam dan hiburan yang 

m u d a h  d i a k s e s 

masyarakat dalam kurun 

waktu  2  jam dengan 

kendaraan bermotor. Tak 

hanya itu, kawasan yang 

t e r l e t a k  d i  B a b a k a n 

M a d a n g ,  K a b u p a t e n 

Bogor ini juga dikenal 

dengan fasilitas ikoniknya 

seperti sirkuit balap.

Dengan beragam destinasi 

wisata alam dan hiburan, 

Sentul bisa jadi kawasan 

untuk staycation selama 

b e b e ra p a  h a r i  u n t u k 

menikmati pemandangan 

alam maupun menikmati 

ragam hiburan seperti 

taman bermain. Karena itu, 

perlu tempat staycation 

yang bisa mempermudah 

akses bagi Genhype 

yang ingin bepergian 

ke Sentul. Yuk intip 

beberapa destinasi 

staycation yang bisa 

Genhype kunjungi 

atau tempati selagi 

berada di Sentul.

baca selengkapnya ...

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/tempat-wisata-anak-di-sentul-yang-kids-friendly
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/5-rekomendasi-destinasi-staycation-di-sentul-kawasan-wisata-alternatif-bogor
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5 Buah Ini Bisa Bikin Awet Muda!

Beberapa makanan justru dapat berefek buruk bagi 

kesehatan kulit kita, seperti makanan yang  berminyak, fast 

food, makanan dengan kandungan gula yang tinggi, 

minuman bersoda, dan lain sebagainya. Maka dari itu 

tubuh dan kulit kita membutuhkan asupan makanan yang 

MENJAGA kulit agar tetap lembab dan terhidrasi adalah 

salah satu kunci agar kulit tetap sehat dan terhindar dari 

permasalahan kulit yang ada. Kulit yang lembap dan 

kencang menjadi dambaan banyak orang baik perempuan 

maupun laki-laki, hal itulah yang membuat kebanyakan 

dari mereka  berusaha mencari cara agar dapat memiliki 

kulit yang lembap, kencang dan awet muda. Salah satunya 

dengan memakai produk skincare, namun diluar itu 

olahraga dan makan makanan yang sehat juga dibutuhkan 

untuk membantu kinerja skincare yang lebih maksimal.

baca selengkapnya ...

4 Tips Mengembalikan Semangat 

Hidup yang Hilang
TIDAK sedikit orang yang mulai kehilangan semangat 

hidup atau down dikarenakan berbagai peristiwa yang 

dialami. Seperti penyakit yang tak kunjung sembuh, 

kehilangan orang terkasih, tidak kunjung mendapatkan 

pekerjaan, tidak adanya perhatian dari orang lain hingga 

ketidakmampuan menggapai cita-cita yang diidam-

idamkan. Tak heran, orang yang patah semangat malas 

melakukan aktivitas dan lebih senang menyendiri. Juga 

tidak punya harapan karena merasa apa pun yang 

dilakukannya akan gagal.

Bila mengalami hilang semangat hidup, berikut ini 

beberapa cara mengembalikan semangat hidup agar 

menjadi lebih berwarna seperti sebelumnya.

Lawan ketakutan diri

Semangat hidup yang turun jika berlanjut ke tingkat 

yang lebih parah dapat menyebabkan depresi yang 

Jujurlah pada Diri Sendiri

Memaafkan kesalahan orang lain adalah salah 

satu cara untuk mendapatkan rasa bahagia 

dalam menjalani kehidupan. Seringkali, terlalu 

berkelanjutan. Oleh sebab itu, jujurlah pada diri 

s e n d i r i  j i k a  k a l i a n  m e m a n g  m e m i l i k i 

permasalahan mental.

Memaafkan kesalahan orang lain

memiki rkan kesa lahan 

orang lain akan berakibat 

pada munculnya dendam. 

Jika dendam sudah muncul, 

maka kebahagiaan hidup 

pasti akan berkurang.

baca selengkapnya ...

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/5-buah-ini-bisa-bikin-awet-muda
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/4-tips-mengembalikan-semangat-hidup-yang-hilang
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