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SENTUL – PT Sentul City Tbk menyalurkan 

bantuan sembako bagi warga kecamatan 

Rancabungur yang menjalani isolasi 

mandiri (isoman) karena terpapar Covid-19. 

Bantuan sembako tersebut diserahkan 

kepada pihak kecamatan Rancabungur 

b e r t e m p a t  d i  k a n t o r  K e c a m a t a n 

Rancabungur kabupaten Bogor pada hari 

Jumat, (25/02/2021).

Sebanyak 50 paket sembako diserahkan 

secara langsung oleh Krisna, tim Corporate 

Social Responsibility beserta para petugas 

keamanan dari PT Sentul City Tbk kepada 

p i h a k  K e c a m a t a n  R a n c a b u n g u r , 

Kabupaten Bogor.

Sentul City Beri Bantuan 
Sembako Bagi Warga 
Isoman di Kecamatan 
Rancabungur

baca selengkapnya ...

Dalam kegiatan yang dilakukan selama tiga hari berturut-

turut ini para peserta dibekali dengan materi  ilmu 

pengetahuan dasar pemadam kebakaran yang disampaikan 

oleh istruktur dari Dinas Pemadam Kebakaran. Tak hanya itu, 

para peserta pelatihan ini pun melakukan praktik langsung 

dalam memadamkan api yang besar.  

SENTUL – Petugas Keamanan Rajawali Sentul City bersama 

Aeon ritail melakukan pelatihan pencegahan dan simulasi 

kebakaran bersama instruktur pemadam kebakaran 

kabupaten Bogor yang diikuti juga oleh beberapa tenant 

management restoran dari Pasar Sentul City. Kegiatan ini 

dilakukan mulai dari tanggal 18-20 Februari 2022 bertempat 

di Puskodal Sentul City.

Petugas Keamanan Sentul City Gelar 
Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan 
Bahaya Kebakaran

baca selengkapnya ...
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Putus Rantai Penyebaran 

Covid-19, PT SGC Gelar 

Vaksinasi Booster Gratis
SENTUL – Camat Babakan Madang, Cecep Imam Nagarasid 

meninjau pelaksanaan vaksinasi booster covid-19 gratis yang 

diselenggarakan oleh Badan Pengelola Kawasan Kota 

Mandiri Sentul City, PT Sukaputra Graha Cemerlang bekerja 

sama dengan Satuan Tugas Covid-19 Kecamatan Babakan 

Madang  yang bertempat di Park & Ride Mako Security pada 

hari Senin, (21/02/22).

Kegiatan yang diikuti oleh warga Sentul City ini bertujuan 

untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Adapun 

kegiatan vaksinasi ini diberikan kepada warga secara gratis 

dengan target penerima sejumlah 300 orang, namun 

pihaknya pun akan terus melayani jika melebihi kuota yang 

telah ditentukan.

“Hari ini satgas kecamatan bekerjasama dengan PT SGC 

melaksanakan vaksin. Targetnya 300 orang, kita tidak 

membatasi, klu lebih kita layani dengan baik. Vaksin hari ini 

ada astra zeneca dan sinovac.” ujar Cecep Imam.

baca selengkapnya ...

East Arrow Taman Budaya Sentul: Sajikan Minuman 

Dan Makanan Kekinian
SENTUL –  Di era zaman sekarang 

sedang trend dengan sebutan 

Coffee Shop, apa sih Coffee Shop 

itu? Jadi coffee shop merupakan 

café yang mengunggulkan sajian 

coffee kepada para pengunjung. 

Biasanya tidak hanya menjaikan 

menu coffee saja, melainkan 

minuman non coffee dan sajian 

makanan berat serta makanan 

ringan. Menu yang disediakan 

berbeda dengan kopi sachet 

yang biasa ditemukan diwarung-

warung, kopi yang disediakan 

pada coffee shop diolah dari biji 

ko p i  s e c a ra  l a n g s u n g  d a n 

menggunakan mesin coffee 

East Arrow merupakan restoran 

yang menyajikan menu minuman 

coffee, serta non coffee dan 

m a k a n a n  b e r a t  m a u p u n 

makanan ringan. Café ini juga 

merupakan café yang banyak 

dikunjungi oleh para pengunjung, 

karena banyak café ini tidak hanya 

menyediakan menu coffee dan 

non coffee saja, tetapi ada es krim 

yang menjadi best seller bagi café 

ini.

yang sudah canggih. 

Tempat yang sejuk dan nyaman, 

menjadi salah satu daya tarik bagi 

Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan

para pengunjung untuk hadir ke 

café ini. Tempat yang nyaman, 

memiliki ruangan outdoor dan 

indoor, harga yang terjangkau serta 

fasilitas yang memadai. Lokasi East 

Arrow ini ada di Taman Budaya 

Sentul City Jl. Siliwangi, Sumur Batu, 

Babakan Madang, Bogor Regency, 

Jawa Barat 16810. Lokasi yang sangat 

mudah ditempuh ketika sudah 

masuk pintu parkir  Taman 

Budaya Sentul City, maka café 

East Arrow sudah terlihat.

East Arrow menyajikan minuman 

yang ditambahi  es  krim di 

dalamnya, sehingga minuman 

tersebut menjadi best seller bagi 

p e n g u n j u n g  ya n g  d a t a n g . 

baca selengkapnya ...

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/putus-rantai-penyebaran-covid-pt-sgc-gelar-vaksinasi-booster-gratis
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/east-arrow-taman-budaya-sentul-sajikan-minuman-dan-makanan-kekinian
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SUKAMAKAN BENTO: Sajian 

Kuliner Untuk Anak-Anak 

Dan Keluarga

SENTUL – Wisata kuliner kini menjadi trend bagi semua 

kalangan masyarakat, mulai dari menu makanan ataupun 

menu minuman. Pada zaman saat ini, wisata kuliner sangat 

mudah ditemukan dimanapun. Tetapi tidak semua tempat 

kuliner menyajikan makanan yang dapat diminati oleh para 

pengunjung. selain itu, konsep juga merupakan salah satu 

daya tarik bagi para pengunjung. selain menyajikan ciri khas 

dari tempat makan tersebut, konsep juga merupakan daya 

tarik. Karena selain menyantap hidangan yang lezat, 

diperlukan juga suasana yang mendukung. Salah satunya 

tempat makan yang ada di Pasar Apung Ahpoong, yaitu 

SUKAMAKAN BENTO.

Sukamakan Bento merupakan salah satu tenant makanan 

yang ada di Pasar Apung Ahpoong Sentul City, yang 

menyajikan berbagai jenis makanan berat ataupun makanan 

ringan. Dengan harga yang amat terjangkau, tenant ini 

menjadi salah satu tujuan utama bagi para pengunjung 

wisata kuliner yang datang ke Pasar Apung Ahpoong Sentul 

City.
baca selengkapnya ...

Coffee Shop Minimalis di Pasar 

Sentul City Bikin Ketagihan
SENTUL – Saat ini, coffee shop 

bukanlah menjadi hal yang biasa, 

tetapi coffee shop sudah sangat 

mudah untuk ditemukan. Tetapi 

setiap coffee shop pasti memiliki 

m e n u  h a n d a l a n  y a n g 

membedakan dengan dengan 

coffe shop-coffee shop lainnya. 

tidak hanya menunya saja, harga 

d a n  k o n s e p  p u n  m e n j a d i 

per t imbangan yang sangat 

penting bagi pemilik coffee shop, 

u n t u k  m e n a r i k  m i n a t  p a ra 

pengunjung. Kini terdapat coffee 

shop minimalis yang ada di Pasar 

Sentul City, yaitu Kalasenja.

Kalasenja merupakan Coffee Shop 

yang ada di Pasar Sentul City 

dengan menyajikan berbagai jenis 

minuman coffe, serta menyajikan 

minuman teh dan susu. Coffee shop 

kalasenja ini berada di pasar sentul 

c i t y ,  y a n g  m e m i l i k i  k o n s e p 

minimalis serta aestetic. Coffee 

shop kalasenja memiliki konsep 

Kedai minuman yang menyajikan 

berbagai macam minuman olahan 

kopi,susu dan teh dengan harga 

ya n g  b e r s a h a ba t . M e n u  ya n g 

banyak diminati oleh pengunjung 

biasanya berupa minuman kopi dari 

olahan Espresso (Kopi) dan kopi 

Lokasi Strategis

yang  paling laku adalah Kopi Susu 

Gula Aren dari Kalasenja, yaitu 

DILEMA ( Dingin Lebih Mantap). 

Coffee Shop kalasenja didirikan oleh 

Mentari Putrie Muliawan pada 

tahun 2017 yang didirikan awalnya di 

Pulo Armen Bogor. Setelah itu 

owner dari coffee shop kala senja 

membuka cabang ke tiga di Pasar 

Sentul City, dengan tujuan karena 

pasar Sentul city memiliki traffic 

pengunjung yang cukup baik serta 

sesuai dengan target market dari 

Kalasenja.

Lokasi Coffee Shop Kalasenja 

berada di Pasar Sentul City unit RG-

3, lokasi yang sangat strategis dan 

m u d a h  d i j a n g ka u  ba g i  pa ra 

pengunjung. selain itu, coffee shop 

kalasenja ini  sangat berbeda 

dengan coffee shop lainnya, karena 

Adanya produk olahan Espresso yang 

cukup banyak dan unik. Serta, Produk 

minuman dari kami memiliki value 

yang sangat baik diukur dari rasa dan 

harga yang kami tawarkan.

baca selengkapnya ...

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/sukaman-bento-sajian-kuliner-untuk-anak-anak-dan-keluarga
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/coffee-shop-minimalis-di-pasar-sentul-city-bikin-ketagihan
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