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Sampai Kapan Harga
Pertalite Rp 10.000
Berlaku? Ini Kata
Pemerintah
SETELAH beredar isu
kenaikan harga Pertalite,
akhirnya pada Sabtu
(3/9/2022), pemerintah resmi
melakukan keputusan
tersebut. Harga bahan bakar
minyak (BBM) jenis Pertalite
menjadi Rp 10.000 per liter
dari sebelumnya sebesar Rp
7.650 per liter. Harga baru
baca selengkapnya ...

Kamu Pecinta Otomotif? Kunjungi
Ruang Hobi Ayah di Sentul ini!
HOBI merupakan kegiatan yang disukai
atau disenangi oleh seseorang untuk
melepaskan penatnya pekerjaan. Selain itu
hobi juga bisa dijadikan pekerjaan yang
dapat menghasilkan uang atau biasa
disebut hobi yang dibayar. Hobi tidak hanya
dimiliki oleh anak kalangan muda saja,
melainkan orang dewasa juga memiliki hobi
yang berbeda-beda bahkan memiliki hobi
yang cukup unik. Seperti hobi yang dimiliki
oleh Abah Tedy, yaitu mengumpulkan
teman-teman yang memiliki hobi sama
dengannya hingga akhirnya mendirikan
toko unik bernama Ruang Hobi Ayah. Toko
ini berada di Sentul Tower Apartment-Niaga
baca selengkapnya ...
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Bolabi: Jajanan Kekinian di
Pasar Ahpoong yang Bikin
Ketagihan
BAGI para pecinta kuliner, biasanya
banyak sekali yang mencari tempat
makan sekaligus mencari view atau
spot foto menarik. Tetapi banyak juga
yang memiliki tujuan untuk mencari
aneka ragam jenis makanan dengan
cita rasa yang berbeda pula. Menikmati
sajian kuliner adalah hal yang menjadi
keharusan, apalagi jika terdapat kuliner
unik. Di Pasar Ahpoong Sentul City
te rd a p a t s a l a h s a t u te n a n t ya n g
menyajikan makanan unik yaitu Bolabi
Pasar Ahpoong Sentul City. Bolabi
merupakan singkatan dari Bola Ubi,
bahan dari makanan ini yaitu ubi yang
baca selengkapnya ...

Mau HP Touchscreen Mu Awet? Coba Lakukan Hal Ini!
HANDPHONE (HP) sudah menjadi kebutuhan
pokok, karena bisa memberikan multifungsi
sebagai alat komunikasi, hiburan, agenda, to do
list, calendar, kalkulator, kamus, radio, kamera,
bahkan mesin e money, E-banking dan Mbanking dan semua pendukung kerja dan
aktivitas kita ada di dalamnya, makanya
sekarang ketinggalan dompet masih biasa jika
dibandingkan ketinggalan HP orang sudah
panik.
Supaya Handphone awet dan berfungsi optimal
maka dibutuhkan perawatan HP yang baik,
jangan sampai tiba – tiba HP off dan data
hilang semua, karena di dalam
smartphone banyak data penting yang
tersimpan. Sering sekali pengguna HP
tidak benar-benar memahami
bagaimana merawat HP, makanya ada
HP yang bisa sampai bertahun – tahun
baca selengkapnya ...
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Inilah Kebutuhan Nutrisi Pada
Wanita di Setiap Jenjang Usia
KONDISI badan seseorang sangat dipengaruhi
oleh seberapa baik kandungan nutrisi dalam
tubuh. Kebutuhan nutrisi yang ada, pun sangat
ditentukan oleh pola asupan makanan dan
minuman yang dikonsumsi. Kendati
kebutuhan nutrisi prinsipnya sama, namun
kebutuhan nutrisi tubuh bisa dibedakan
berdasarkan pada jenis kelamin dan usia.
Selain memang dibedakan berdasarkan
kondisi ﬁsik tubuh, kebutuhan nutrisi dan
tujuannya pun turut berbeda berdasarkan
baca selengkapnya ...

4 Tanaman Ini Bisa Bikin Suasana
Rumah Jadi Adem dan Hati Tenang
TANAMAN hias kini menjadi salah satu
pelengkap dekorasi rumah. Hal tersebut
lantaran tanaman hias dianggap
m e n g h a d i r k a n ra s a t e n a n g s e k a l i g u s
keindahan dalam sebuah ruangan. Namun,
tanaman hias bukan hanya barang dekoratif
yang cantik tetapi juga makhluk hidup yang
perlu dirawat dengan cara yang tepat. Tak
dapat dipungkiri, tanaman hias memang
menjadi salah satu hobi yang tak pernah
ditinggalkan.
Bahkan, usai pandemi Covid-19, tanaman hias
menjadi hobi baru bagi kebanyakan orang.
Harganyapun dapat dibilang bervariasi, mulai

d a r i ya n g m u ra h h i n g g a f a n t a s t i s . N a h ,
kebanyakan orang masih bingung harus
membeli tanaman apa untuk dekorasi dalam
rumah. Berikut merupakan 4 rekomendasi
tanaman hias yang dapat diletakkan di dalam
rumah sebagai dekorasi, sebagaimana dikutip
dari berbagai sumber.
baca selengkapnya ...
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