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Lagi, Sentul City Berikan
Bantuan Untuk Korban
Bencana Pergeseran
Tanah
PT SENTUL CITY TBK (Sentul
City) giat menyalurkan bantuan
bagi korban pergeseran tanah
kampung Curug, Desa Bojong
Koneng, Kecamatan Babakan
Madang, Kabupaten Bogor
sejak awal terjadi bencana pada
tanggal 15 September 2022
sampai dengan waktu tanggap
darurat ke dua pada hari Jumat,
(7/10/2022.)
baca selengkapnya ...

Begini Cara Pengajuan KPR di
Bank Beserta Syarat yang
Diperlukan, Terbaru 2022
BERENCANA membeli hunian dengan
sistem KPR? Agar tidak salah, cek berbagai
cara pengajuan KPR dalam artikel ini, yuk
Sahabat Sentul City!
Ke b u t u h a n h u n i a n s e t i a p t a h u n n ya
semakin meningkat. Di samping itu, harga
properti pun kian melambung tinggi.
Berawal dari hal tersebut, saat ini fasilitas
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hadir
sebagai solusi untuk membantu
mewujudkan masyarakat memiliki rumah
impian. Sahabat Sentul City pasti sudah
mengetahui fasilitas kredit dari perbankan
baca selengkapnya ...
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Mau Datang ke Mall Terbesar di
Sentul City? Yuk Simak Panduan
Berikut Ini!
AEON MALL Sentul merupakan salah
satu pusat perbelanjaan modern dan
merupakan mall terbesar yang ada di
kawasan Sentul, kabupaten Bogor.
Tidak tanggung-tanggung di mal ini
terdiri dari 7 lantai. Setiap lantai
memiliki tenant bergengsi seperti Max
Fashions, H&M, Uniqlo, Adidas, ACE
Hardware dan masih banyak yang
lainnya. Untuk sampai di Aeon Mall
Sentul City selain menggunakan
kendaraan pribadi, Sahabat Sentul
baca selengkapnya ...

Owner Bertu Cafe Pasar Sentul City:
Akan Perluas Cafe dengan Menambah
VIP Lounge
BERTU cafe merupakan salah satu cafe hits yang lokasi
nya berada di kawasan Sentul, tepatnya di Pasar Sentul
City. Setelah pintu masuk, di sebelah kanan pasar
Sentul City kita dapat melihat bangunan berlantai 2
berwarna hitam dengan ornamen merah menghiasi
cafe yang instagramable, itulah Bertu Café. Jam
operasional Bertu cafe di mulai dari pukul 10.00 – 22.00
WIB, setiap hari Selasa hingga Minggu. Cafe yang cocok
dijadikan sebagai tempat nongkrong ini menyediakan
ragam kuliner yang dapat dinimati oleh berbagai
kalangan, mulai dari tradisional hingga western food .
Tak hanya menyediakan sajian makanan serta
minuman nikmat, Bertu Cafe aktif dalam
m e n g h a d i r k a n b e r b a g a i h i b u ra n u n t u k p a ra
pengunjung yang hadir, diantaranya yaitu live music,
ladies nite, hingga yoga. Bertu Cafe pun selalu ramai

didatangi oleh para pengunjung.
Owner Bertu Cafe, Kristian mengatakan Bertu
Cafe hadir untuk membuka lapangan
pekerjaan bagi masyarakat sekitar agar
memiliki penghasilan serta diberkati Tuhan.
Adapun kata “Ber tu” sendiri memiliki
kepanjangan yaitu “Berkat Tuhan”. Ia pun
menjelaskan alasan mendirikan usaha di
baca selengkapnya ...
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Ini Cara Jaga Performa dan
Produktivitas Kerja di Musim Hujan
Datangnya musim hujan membawa
tantangan tersendiri bagi para pekerja. Ada
beberapa jenis pekerjaan yang mengharuskan
untuk tetap bekerja di bawah guyuran air
hujan, yang tentu saja sangat beresiko pada
keselamatan diri karena harus menahan
dinginnya air hujan, hembusan angin kencang,
hingga petir yang menggelegar. Namun
bukan berarti mereka yang tidak bekerja di
bawah guyuran hujan secara langsung tidak
merasakan kesulitan.
Berbagai kesulitan juga dirasakan para
karyawan kantoran ketika harus bekerja di
musim hujan. Dampak hujan seperti air yang
menggenang dimana – mana, banjir yang semakin memperparah kemacetan bisa
membuat karyawan telat datang ke kantor. Belum lagi jika basah kuyup karena
kehujanan, bisa membuat mood kerja turun bahkan mudah terserang penyakit. Semua
ini tentu akan berimbas pada menurunnya performa dan produktivitas kerja.
Sangatlah penting menjaga performa saat musim hujan agar produktivitas kerja tidak
menurun. Ini dia beberapa tips menjaga performa dan produktivitas kerja di musim
hujan:
Terapkan gaya hidup sehat.
Musim hujan seringkali diidentikkan dengan musim sakit. Bagaimana tidak, datangnya
musim hujan memang diiringi dengan datangnya sejumlah penyakit, seperti demam,
ﬂu, batuk, pilek, gatal kulit, hingga berbagai penyakit yang disebabkan oleh gigitan
nyamuk. Untuk itu, penting bagi seorang karyawan untuk lebih meningkatkan daya
tahan tubuhnya selama musim hujan. Bisa dengan cara istirahat yang cukup, konsumsi
makanan dan minuman yang sehat, olah raga
rutin, dan jika diperlukan juga dapat
menambahkan suplemen multivitamin.
Siapkan perlengkapan musim hujan.
Saat musim hujan tiba, jangan lupa untuk
mempersiapkan segala perlengkapan yang
baca selengkapnya ...
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