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PT SENTUL CITY TBK (Sentul City) 

kembali berbagi melalui gerakan 

ladang pahala program Corporate 

Social Responsibility (CSR) kegiatan 

“Sentul City PedulI Sesama” dengan 

membagikan sembako kepada 

warga yang bermukim di kampung 

Cicadas Desa Babakan Madang 

Kecamatan Babakan Madang, 

Jumat, (26/08). Mewakili Sentul City, 

Abraham Lambang menjelaskan 

bahwa kegiatan tersebut sebagai 

bentuk kepedulian terhadap sesama 

Santuni Warga Cicadas, 
Sentul City Bagikan 
Sembako

baca selengkapnya ...
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HIGH QUALITY LIVING

baca selengkapnya ...

4 Tempat Ngopi di Sentul dengan 

View Alam yang Bikin Betah

KOPI bukan lagi sekadar minuman, tapi 

juga simbol gaya hidup anak muda. Bahkan 

tidak sedikit orang yang menjadikan kopi 

sebagai asupan harian. Berdasarkan data 

dari International Coffee Organization yang 

memaparkan bahwa dari tahun 2008 

hingga 2019,  t ingkat konsumsi kopi 

Indonesia tumbuh sebanyak 44%. Gaya 

hidup ini didukung juga dengan semakin 

menjamurnya kedai kopi atau kafe. Kafe pun 

kini punya banyak fungsi, tidak hanya 

sebagai tempat nongkrong atau hangout. 

B a h k a n  b e r m u n c u l a n  k a f e  y a n g 

mengusung konsep ruang kerja terbuka. 

Kafe ini menjawab kebutuhan para pekerja 

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/santuni-warga-cicadas-sentul-city-bagikan-sembako
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/4-tempat-ngopi-di-sentul-dengan-view-alam-yang-bikin-betah
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Triwii Makassar: Kuliner Khas 

Makassar di Pasar Ahpoong 

Sentul City

KELEZATAN kuliner Nusantara tidak 

akan pernah ada habisnya, pasalnya 

disetiap daerah memiliki makanan yang 

terkenal khas, unik, varian rasa berbeda-

beda, enak, dan tentunya mengunggah 

selera disetiap penggemar makanan 

tersebut.

Salah satunya makanan khas Nusantara 

adalah makanan dari daerah Sulawesi 

Se latan tepatnya berada di  kota 

Makassar, kota Makassar memiliki 

h i d a n g a n  y a n g  b a n y a k  s e k a l i 

digandrungi oleh orang-orang. Seperti 

makanan favorit masyarakat Indonesia 
baca selengkapnya ...

Tips Merawat Rumah Agar Tetap Aman di Musim Hujan

MEMASUKI musim hujan yang telah melanda 

beberapa wilayah di Indonesia, orang-orang 

t a m p a k n y a  s u d a h  h a r u s  s i b u k  u n t u k 

memerhatikan rumahnya masing-masing. Tentu 

saja agar terhindar dari berbagai kerusakan yang 

tak diinginkan. Tetesan air hujan yang muncul 

menjadi salah satu musuh besar yang dapat 

memengaruhi ketahanan struktur bangunan dan 

juga merusak interior rumah.  Untuk membuat 

kondisi bangunan rumah tetap aman dan 

nyaman di musim hujan, maka ada beberapa tips 

perawatan yang harus dilakukan, dikutip dari 

Hometips, Senin (2/11/2020). 

1. Periksa kondisi atap Tujuan utama 

dibuatnya atap adalah mencegah air 

m a s u k  ke  d a l a m  r u m a h .  A p a b i l a 

seseorang mengabaikan kondisi atap, hal 

itu menyebabkan banyak masalah yang 

dapat membahayakan struktur rumah, 

khususnya bagian plafon. Periksa atap 

baca selengkapnya ...

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/triwii-makassar-kuliner-khas-makassar-di-pasar-ahpoong-sentul-city
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/tips-merawat-rumah-agar-tetap-aman-di-musim-hujan
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Tips Dekorasi Ruangan Agar 

Bisa Photoshoot di Rumah

INTERIOR rumah yang keren dan sesuai dengan 

keinginan pasti membuat penghuninya 

nyaman. Ada banyak harus yang diperhatiin, 

mulai dari perabotan, pencahayaan, sampai 

latar belakang. Kalau masih bingung cari 

inspirasi rumah bisa lewat pinterest. Ada banyak 

interior yang bisa dicontek, jadi enggak usah 

datang ke café untuk photoshoot karena 

tampilan rumah juga sudah Instagramble. 

Untuk mendapatkan interior rumah layaknya 

lokasi photoshoot bisa mengikuti beberapa trik 

baca selengkapnya ...

Rekomendasi Restoran Korea 

di Sentul dengan Cita Rasa Otentik

SAAT ini, berbagai hal mengenai Korea Selatan 

sedang disukai oleh banyak orang. Tidak hanya 

budaya atau musik dan film asal Korea Selatan 

saja yang digandrungi, kuliner khas Korea juga 

b a n y a k  d i m i n a t i .  J i k a  A n d a  m e n c a r i 

rekomendasi restoran Korea di Sentul yang 

memiliki rasa mirip seperti negara asalnya, 

simak artikel berikut ini ya. Menurut informasi 

dari buku “Gizi Kuliner Oriental: Cina, Jepang 

dan Korea” karya Ni Made Yuni Gumala, S.K.M., 

M.Kes. (2022:82), banyak kota di Indonesia yang 

sudah tersedia restoran Korea. 

Restoran tersebut menyajikan berbagai 

hidangan khas negeri gingseng tersebut. 

Makanan khas korea juga tidak hanya dinikmati 

oleh anak remaja saja, namun juga dari berbagai 

kalangan usia. Hal ini dikarenakan rasa dari 

makanan Korea yang masih bisa diterima oleh 

kebanyakan masyarakat Indonesia. Berikut ini 

rekomendasi restoran Korea di Sentul yang 

memiliki cita rasa otentik.

baca selengkapnya ...

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/tips-dekorasi-ruangan-agar-bisa-photoshoot-di-rumah
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/rekomendasi-restoran-korea-di-sentul-dengan-cita-rasa-otentik
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