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Sentul City Kirim
Bantuan untuk Korban
Pergeseran Tanah di
Bojong Koneng
PT SENTUL CITY TBK (Sentul
City) bersama Forkopinda
Kecamatan Babakan
Madang mengunjungi lokasi
kampung Curug Desa
Bojong Koneng, Kecamatan
Babakan Madang,
Kabupaten Bogor yang
mengalami musibah
pergeseran tanah Kamis

baca selengkapnya ...

TIDAK ingin liburan terlalu jauh dari Jakarta?
Sahabat Sentul City bisa langsung meluncur
ke Sentul dan menemukan banyak destinasi
wisata yang asyik untuk dikunjungi. Sahabat
Sentul City juga tidak perlu bingung dalam
urusan mengisi perut karena ada banyak
tempat makan di Sentul yang bisa
dikunjungi, yang beberapa di antaranya
menawarkan view atau pemandangan yang
bagus dan menyajikan kuliner khas Sunda
yang istimewa.

source: unsplash.com

Tempat Makan Di Sentul Dengan
View Bagus Dan Kuliner Khas
Sunda

Ya, selain memiliki banyak ragam destinasi
wisata yang menarik, Sentul bisa dijadikan
baca selengkapnya ...
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source: unsplash.com

Mau Kabel Charger Ponsel
Awet, Tak Mudah Rusak? Coba
Lakukan Kebiasaan Ini!
SEBAGAI pengguna ponsel, Sahabat
Sentul City pasti memiliki berbagai
perangkat kabel pendukung seperti
kabel USB, kabel earphone, dan kabel
charger alias pengisi daya. Kabel-kabel
itu kini menjadi benda-benda yang tak
dapat dipisahkan dari ponsel dan harus
dibawa kemanapun Sahabat Sentul City
pergi. Kabel-kabel tersebut terdiri dari
serat tembaga yang tipis dan kecil.
Sehingga jika Sahabat Sentul City tak
menggunakannya secara hati-hati
tentu akan mudah putus atau rusak.
Salah satu jenis kabel yang paling
rentan rusak adalah kabel charger
baca selengkapnya ...

Minum Kopi Sebelum Sarapan, Apa Efeknya Bagi Tubuh?
source: unsplash.com

BANYAK orang menikmati sarapan dengan
mengonsumsi kopi tanpa makanan. Apakah
baik bagi kesehatan atau justru memberikan
efek buruk? Ini penjelasannya. Kopi merupakan
minuman yang biasanya dikonsumsi saat pagi
hari. Ada juga yang mengonsumsinya sebagai
menu sarapan tanpa makan sesuatu terlebih
dahulu.
Dilansir dari SBS Food (30/8), banyak orang yang
mengonsumsi kopi di pagi hari dengan alasan
dapat memberikan kekuatan energi. Tanpa
secangkir kopi di pagi hari, beban pekerjaan
source: unsplash.com

untuk sebagian orang menjadi lebih
berat dan tidak selesai tepat waktu.
Namun dalam ketergesaan
mengonsumsi kopi untuk memulai hari,
ada sesuatu yang terlupakan. Mereka
tidak mengonsumsi makanan terlebih
dahulu.
baca selengkapnya ...
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SENTUL, kawasan yang masuk wilayah Bogor,
J a w a B a ra t , m e n j a d i d e s t i n a s i w i s a t a
primadona selama pandemi virus Corona bagi
warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin
rileksasi di tengah alam dan tidak jauh dari
rumah. Selain main ke curug atau air terjunnya,
banyak juga turis yang trekking di Sentul.

source: andilaw.co.id

5 Tempat Favorit Trekking di
Sentul

Lokasi pendakian singkat ini biasanya
dilakukan di kawasan Karangtengah, lokasi
yang berjarak sekitar 20 menit berkendara dari
baca selengkapnya ...

BOGOR tidak hanya dikenal menyimpan sejuta
pesona alamnya. Banyak pula tempat makan
dengan pemandangan indah untuk destinasi
akhir pekan. Tak jauh dari pusat Ibu Kota, ada
satu tempat restoran makanan khas Nusantara
di kawasan Sentul Selatan. Namanya Resto
Kampoeng Koneng, berlokasi di Jalan Tapos,
Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten
Bogor, resto ini sangat cocok sebagai tempat
makan bersama keluarga.

source: restorankeluargasentulbogor.com

Resto Kampoeng Koneng, Restoran
Nuansa Pedasaan di Sentul

Pemilik Kampoeng Koneng, Uthe Nasution
m e nye b u t ka n re s to ra n nya m e nya j i ka n
makanan dengan cita rasa khas Nusantara
yang khas dengan bumbu rempahnya.

source: detikfood.com

Ada banyak makanan andalan di resto yang
mampu menampung hingga 400 orang ini, salah
satunya adalah Dudurukan. Dudurukan adalah
hidangan yang terdiri dari aneka protein, dari
daging ayam, bebek, sate ayam, sate kulit, dan
sate tulang. Semua bahan tersebut disajikan
dengan sambal hijau dan merah, serta lalapan.
Makanan ini bisa disantap tiga sampai empat
baca selengkapnya ...
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source: unsplash.com

Cara Membuat Taman Kecil di
Depan Rumah
MEMILIKI halaman rumah yang luas
merupakan berkah tersendiri. Halaman
depan rumah yang luas dapat menjadi
tempat Sahabat Sentul City bersantai,
tempat anak-anak bermain berlarian ke
sana ke mari, hingga menjadi tempat
piknik kecil-kecilan. Selain itu, halaman
rumah yang luas juga bisa dijadikan
taman pribadi. Namun, jika halaman
depan rumah Sahabat Sentul City tidak
luas, Sahabat Sentul City tetap bisa
memanfaatkan areanya menjadi taman
kecil. Cara membuat taman kecil di
depan rumah tidak sulit, kok. Sahabat
Sentul City bisa melakukannya sendiri
dengan bantuan anggota keluarga.
baca selengkapnya ...

Lima Tempat Nongkrong di Sentul yang Lagi Hits
source: unsplash.com

TEMPAT nongkrong di Sentul yang lagi hits
semakin banyak diburu kawula muda
Jabodetabek. Mulai dari Warung Bukit Geulis
sampai De Boekit Coffee. Sebagai informasi,
kawasan Sentul Bogor memang sudah terkenal
dengan sirkuitnya, namun belakangan ramai
dikunjungi karena wisata alam dan kulinernya.
Alhasil, tempat nongkrong di Sentul yang lagi
hits di wilayah yang meliputi Kecamatan
Babakanmadang, Citeureup, dan Sukaraja,
Kabupaten Bogor, jumlahnya kian menjamur.
Selain strategis karena dekat dengan tol, tempat
ngopi di Sentul Bogor banyak disinggahi karena
source: unsplash.com

meyuguhkan pemandangan indah.
Berikut 5 tempat nongkrong di Sentul
Bogor yang lagi hits karena banyak spot
f o t o I n s t a g ra m a b l e s e b a g a i m a n a
dirangkum dari berbagai sumber:
baca selengkapnya ...
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DINDING yang telah bertahun-tahun tidak
dibersihkan dapat menumpuk beragam
kotoran, debu, dan sarang laba-laba. Tentu
saja, kondisi ini membuat rumah kotor dan
tampak tidak terawat, bahkan berdampak
buruk pada kesehatan. Untungnya,
membersihkan dinding terbilang cukup
mudah. Dilansir dari Real Homes, Selasa
(30/8/2022), berikut cara membersihkan
dinding rumah yang kotor.

source: unsplash.com

Tak Perlu Mengecat Ulang, Berikut
Ini Cara Bersihkan Dinding Kotor

baca selengkapnya ...

INTENSITAS budaya kerja saat ini memungkinkan
seseorang untuk tak kenal waktu. Tak jarang
s e s e o ra n g s e l a l u ke wa l a h a n m e n g h a d a p i
pekerjaan setiap harinya. Padahal, penting juga
menjaga kesehatan mental di tengah-tengah
tekanan pekerjaan.

source: unsplash.com

Jaga Kesehatan Mental Meski Ada
Tekanan Pekerjaan

"Saya bekerja sampai jam satu atau dua pagi setiap
harinya. Biasanya selalu ada rapat rutin setiap jam
10 malam. Beban kerja yang gila ini membuat saya
merasa bersemangat hanya untuk sementara
waktu," ucap seorang CEO perusahaan startup di
California, AS, Helena Plater-Zyberk.
Dilansir dari liputan6.com, Helena mengaku
menderita insomnia kronis dan sakit kepala yang
parah setelah dua tahun bekerja. Kegembiraan

source: unsplash.com

yang ia rasakan akan pekerjaannya kemudian
berubah menjadi rasa takut.
"Suatu hari saya terbangun merasa begitu lelah dan
akhirnya memutuskan untuk berlibur ke pantai
selama empat hari. Saya menyadari bahwa saya tidak
sehat, tidak bersemangat, dan semua energi terkuras
habis," tambahnya seperti dikutip Health, Sabtu
baca selengkapnya ...
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