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Usia hidup semakin panjang.

Kami membantu senior

hidup lebih baik.

RUKUN Senior Living adalah sebuah pilihan bagi 
warga usia 50+ untuk memenuhi kebutuhan 
huniannya sekarang maupun di masa depan. 
Dengan konsep Continuing Care Retirement 

Community (CCRC), RUKUN menyajikan ragam 
jenis hunian dan layanan yang menyesuaikan 

kebutuhan setiap fase kehidupan senior.



Line Dance 
Competition

Pada 16 November lalu, 
RUKUN Senior Living yang 
disupport oleh WULAN 
menyelenggarakan  Line 
Dance Competition 2019. 
Acara ini merupakan 
kompetisi Line Dance yang 
diikuti oleh orang-orang 
dari berbagai kalangan, 
anak-anak hingga usia 
senior.

Peserta yang mengikuti Line 
Dance Competition ini 
terhitung lebih dari 125 
orang. Mereka memiliki 
antusiasme tinggi ketika 
mengikuti acara ini, Line 
Dance merupakan salah satu 
hobi yang mereka geluti.

RUKUN Senior Living 
mengadakan sesi Line Dance 
setiap Jumat malam pada 
pukul 20:00 yang dapat 
diikuti untuk mengisi waktu 
luang. Terbuka untuk umum 
dan Gratis



Senior 
Art Exhibition
Senior Art Exhibition 
merupakan acara yang digelar 
sebagai ajang memamerkan 
hasil karya seni yang dibuat 
langsung oleh Senior kami, 
seperti lukisan, diamond 
painting, decoupage dan 
lainnya.

Senior Art Exhibition pada 16 
November lalu pun dihadiri 
oleh keluarga para senior dan 
mereka diajak untuk 
berkegiatan bersama, seperti 
menari, bermain games, 
mendampingi kegiatan 
workshop dan lainnya.

Untuk mengisi acara Senior 
Art Exhibition, ada kegiatan 
seni macrame yaitu seni 
menyimpulkan beberapa tali 
temali yang dipandu langsung 
oleh Team Activity RUKUN.

Tidak hanya itu, di acara ini 
juga terdapat workshop 
melukis dan Decoupage yang 
dapat diikuti oleh para senior 
dan keluarganya juga 
tamu-tamu yang turut hadir. 

Kegiatan lainnya adalah 
menari dan senam bersama 
dengan mengajak senior dan 
keluarganya untuk 
bergabung, juga Ibu Yuyun 
selaku Ketua ALZI Chapter 
Bogor memberikan edukasi 
mengenai 10 gejala Demensia
  





Seminar 
Kesehatan
Pada hari Selasa, 17 Desember lalu, 
RUKUN Senior Living mengadakan 
Seminar Kesehatan dengan Tema 
”Nutrisi Harian Untuk Senior” dari 
Entrasol Senior.

Para senior yang hadir disuguhkan 
acara yang seru seperti health talk, 
Q & A, Senam  dan Games 
menarik. RUKUN Senior Living 
selalu berusaha memfasilitasi para 
Senior untuk terus belajar dan 
mendapatkan pengetahuan 
tentang pentingnya kesehatan 
mereka melalui.



New Year’s Eve
RUKUN Senior Living telah sukses menyelenggarakan New Year's 

Eve Party dengan meriah.

Dengan mengusung tema "BOLLYWOOD NIGHT", dalam acara 
ini terdapat hiburan seperti Indian Dance, Dance Couple, sajian 

musik India, Fashion Show, Games menarik, Flashmob dan 
Firework.

Happy New Year 2020 - Enjoy life Everyday!



Tips Home Safety

Pelajari cara membuat rumah Senior aman dengan kiat 
keamanan senior yang mudah ini :

1.   Declutter rumah Anda untuk memastikan 

Anda memiliki banyak ruang untuk 

berjalan-jalan. Mengurangi kekacauan juga 

berarti mengurangi risiko jatuh. (Declutter : 

kegiatan di mana Anda membereskan 

rumah dengan mengurangi barang-barang 

yang tidak diperlukan lagi.)

2.   Pastikan semua karpet memiliki bantalan 

anti-selip.

3.   Tutupi sudut-sudut furnitur untuk 

mencegah cedera jika Anda secara tidak 

sengaja menabraknya.

Menyadari potensi bahaya berarti bahwa kita dapat 
mempersiapkan diri dengan lebih baik jika terjadi keadaan 
darurat, mencegah kecelakaan dan memastikan bahwa 
orang-orang yang kita kasihi aman dan sehat. 



4.   Pastikan setiap kamar memiliki 

pencahayaan yang tepat, termasuk bilik 

lemari. Gunakan lampu malam untuk 

membuatnya mudah dilihat di malam hari.

5.   Pasang sakelar lampu di bagian atas dan 

bawah tangga Anda.

6.   Jika rumah Anda memiliki tingkat lantai 

yang berbeda, gunakan tanda yang tepat 

dan pastikan mereka terlihat.

7.   Untuk mencegah risiko jatuh, gunakan 

penutup kabel untuk semua kabel dan 

kabel, atau kencangkan di belakang 

furnitur.

8.   Gunakan pegangan tangan untuk semua 

tangga.

9.   Lepaskan semua karpet dari tangga dan 

tangga untuk mencegah tergelincir.

10. Jika Anda mengalami kesulitan naik dan 

turun tangga, pertimbangkan untuk 

memasang lift tangga.



CAR SAFETY
Untuk memastikan keamanan Senior di jalan, kami mendorong 
keluarga dan pengasuh untuk melakukan Komunikasi terbuka 
tentang Senior yang mengemudi. Di bawah ini adalah kiat 
keselamatan senior yang efektif tentang cara menjaga 
anggota keluarga Anda yang lanjut usia agar aman saat 
mengemudi:

1. Pastikan pintu mobil selalu terkunci.

2. Pastikan kendaraan Anda diservis secara 

berkala

3. Jangan meninggalkan dompet di sisi 

penumpang yang dapat terlihat dengan 

mudah dari luar.

4. Jangan biarkan jendela mobil Anda terbuka 

lebar. Bukalah sebanyak yang diperlukan.

5. Berkendara hanya di jalan yang dimana 

Anda telah mengemudi sebelumnya dan 

terbiasa.

6. Hindari mengemudi di malam hari

7. Selalu kenakan sabuk pengaman Anda
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