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PANEN RAYA PERDANA,
PETANI HASILKAN RATUSAN TON 
JAGUNG DI LAHAN SENTUL

BOGOR - Meskipun musim penghujan, petani di Kampung 
Salaeurih Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang 
tetap menggelar panen raya jagung hibrida dengan hasil 
yang melimpah, Rabu (22/12/2021).

Sebagai mitra pemanfaatan lahan Sentul City, H. Budi 
Rahmat dari Mitra Agrosedaya menyampaikan bahwa 
panen  perdana kali ini mampu mendapatkan hasil yang 
melimpah. Saat ini terdapat 4 hektar lahan yang siap di 
panen dengan luasan total 10 hektar lahan yang digarap. 
Namun sayangnya masih belum bisa untuk mencukupi 
banyaknya perimintaan dalam setiap harinya hingga 
ratusan ton dikarenakan akses jalan menuju lokasi lahan 
masih belum memadai.
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Bakmi Larisss merupakan restoran yang menyajikan 
ragam jenis makanan siap saji berupa mie atau bakmi. 
Bakmi Larisss bermakna Larisss yaitu habis dan memiliki 
3s dibelakang yang mengandung arti Larisss Manis.
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DAEBAK ! MAKANAN KOREA INI
HANYA ADA DI TAMAN BUDAYA SENTUL CITY

Wisata kuliner menjadi salah satu andalan di wilayah Bogor. 
Sentul City yang berada di kabupaten Bogor pun merupakan 
kawasan yang pas untuk dijadikan tempat berburu kuliner. 
Jika ingin mencoba hidangan Korea dengan suasana seperti 
di drama Korea cobalah menjajal menu khas Korea yang ada 
di restoran Dakiba Taman Budaya Sentul City.

DIJAMIN ENAK! LEZATNYA HIDANGAN
BAKMI LARISSS RESEP LEGENDARIS

DI PASAR SENTUL CITY
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KEDAI KITA : TEMPAT MAKAN
KEDAI DENGAN NUANSA RESTORAN ISTIMEWAH
BOGOR – Wisata Kuliner merupakan wisata yang banyak 
sekali diminati oleh seluruh kalangan masyarakat. Mulai 
dari café, restoran serta makanan yang dikelola oleh 
pedagang kaki lima pun sudah memilik minat yang banyak. 
Selain sudah diminati oleh banyak orang, setiap tempat 
wisata kuliner pasti memiliki daya tarik serta konsep yang 
berbeda – beda. Mulai dari penyajian hidangan, suasana 

tempat, pelayanan yang diberikan serta fasilitas yang 
disediakan. Hal tersebut menambah daya tarik kepada 
seluruh pelanggan, agar bisa mengajak pelanggan untuk 
bisa bersinggah ketempat makan tersebut. Sentul City 
merupakan kawasan yang banyak sekali memiliki tempat 
wisata kuliner. Salah satunya Kedai Kita yang berada di 
Taman Budaya Sentul City. 
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BOGOR – Sentul City merupakan kawasan yang sangat 
banyak memiliki destinasi wisata kuliner dan sangat 
mudah untuk ditemukan. Berbagai macam restoran 
atau café yang ada dikawasan ini, dengan beragam jenis 
makanan. Taman Budaya Sentul City merupakan salah 
satu icon bagi pecinta wisata kuliner, banyak sekali café 
atau restoran yang dapat ditemukan dikawasan taman 
budaya sentul city.
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LES MIETTES : CAFE CHILL
YANG PAS BANGET UNTUK BERSANTAI
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BOGOR - Dua truk terlibat kecelakaan lalu lintas 
(Lakalantas)  di jalan Sudirman Sentul City Kecamatan 
Babakan Madang Kabupaten Bogor pada Kamis, 23 
Desember 2021. Beruntungnya tak ada korban jiwa 
dalam kecelakaan ini.

Berdasarkan informasi yang didapat dari supir dan 
saksi yang ada di lokasi kejadian, laka itu terjadi sekitar 
pukul 07.30 WIB. Bermula ketika sebuah truk yang akan 
mengisi limbah keluar dari arah PT SCG mengalami rem 
blong sehingga menabrak sebuah mobil truk yang sedang 
parkir di bahu jalan. Kejadian tersebut menyebabkan 
kaca mobil pecah dan bagian depan mobil truck hancur.

REM BLONG SEBABKAN
KECELAKAAN LALU LINTAS DI SENTUL
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SELAEURIH

KAMU TIDAK AKAN 
PERNAH MENJUMPAI 

HARI INI LAGI.

MAKA DARI ITU, 
BUATLAH HARI INI 
MENJADI BERARTI


