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SENTUL – PT Sentul City Tbk  bekerja sama 

dengan Unit Trasfusi Darah PMI Kabupaten 

Bogor meggelar kegiatan donor darah. 

Kegiatan donor darah yang bertempat di 

Sentul Tower Apartemen dimulai sejak 

pukul 10.00-13.00 WIB dan berjalan lancar 

dengan menerapkan protokol kesehatan 

yang ketat, kamis (24/03/2022).

“Donor darah keluarga Sentul City ini 

diadakan pertama kali untuk mengingat 

bahwa kita akan memasuki masa-masa 

menjelang ramadhan. Dan kita tau bersama 

Krisna, tim  Corporate Social Responsibility 

Sentul City mengatakan kegiatan donor 

darah ini  merupakan kegiatan yang 

pertama kali dilakukan. 

Sambut Ramadhan, Sentul 
City Bersama PMI Kabupaten 
Bogor Gelar Donor Darah

setiap bulan ramadhan stok darah di PMI mengalami 

kekurangan. Maka dari itu moment yang tepat untuk kita 

mengadakan kegitatan sosial donor darah,” ujar Krisna 

Corporate Social Responsibility Sentul City.

“Tujuannya pertama kita membantu sodara-sodara kita yang 

membutuhkan darah melalui PMI, kita bekerja sama sama 

dengan PMI untuk mengamankan stok darah di masa bulan 

ramadhan. Yg kedua ini bagi pendonor memiliki manfaat 

positif selain membuat sel-sel tubuh kita bisa produksi darah 

yang baru . Para pendonor darah yang baru juga sangat 

positif, kesempatan ini bisa digunakan untuk mulai 

membiasakan diri menjadi pendonor darah sebagai gaya 

hidup.”

Ia menambahkan, kegiatan donor darah ini tak hanya diikuti 

oleh keluarga besar Sentul City namun juga diikuti oleh 

masyarakat sekitar Sentul City yang memiliki kepedulian 

tinggai terhadap sesama dan menjadikan donor darah 

sebagai gaya hidup.

baca selengkapnya ...
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Menjadikan Donor Darah Sebagai 

Gaya Hidup
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Sirkuit Sentul, Apa 

Kabarmu Kini?
SENTUL - Tak hanya Sirkuit Mandalika, Indonesia juga 

memiliki sirkuit kelas internasional lainnya, yakni  Sirkuit 

Sentul. Sirkuit Sentul pernah menjadi saksi bisu sejarah 

dunia balap Indonesia yang tenar pada 1997 silam. 

Ketika itu ajang balap motor bergengsi, yakni MotoGP 

diselenggarakan di Sirkuit Sentul. Lokasi sirkuit ini 

berada di Sentul City, Babakan Madang, Bogor, tak jauh 

dari Tol Jagorawi.

Jalan Panjang Sirkuit Sentul
Pada 1990, Sirkuit Sentul mulai dibangun, dipimpin 

Putra Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra. 

Kemudian pada 1993, Sentul pun resmi dibuka oleh 

Soeharto.

Diketahui, sirkuit saat ini adalah versi terpotong dari 

desain aslinya. Sekitar 40% lebih pendek dari aslinya, 

sirkuit berjalan searah jarum jam. Secara keseluruhan, 

sirkuit ini punya panjang lintasan yang lebih pendek 

dari Sirkuit Mandalika (4,31 km).

baca selengkapnya ...

Terbiasa Duduk Lama Saat Bekerja? Ini Tips Agar Tubuh 

Tetap Fit & Bugar
SENTUL - Duduk dalam waktu 

yang lama bisa membuat tubuh 

terasa tidak nyaman. Ini juga bisa 

menimbulkan berbagai macam 

kesehatan. Mulai dari tubuh 

mudah lelah, lemas, berat badan 

naik, risiko penyakit mematikan 

seperti jantung dan diabetes 

hingga risiko punggung serta 

pinggang sakit.

Orang yang bekerja di kantor 

umumnya akan duduk lama 

setiap harinya. Mereka bisa 

duduk lebih dari 8 jam setiap 

harinya. Jika hal ini terus terjadi 

tanpa diimbangi pola hidup 

Lakukan Peregangan

Pa s t i ka n  u n t u k  m e l a ku ka n 

peregangan tubuh. Disarankan 

a g a r  k a m u  m e l a k u k a n 

peregangan setiap 10 menit 

sehat  dan o lahraga  cukup, 

tentunya ini akan meningkatkan 

beragam masalah kesehatan. 

M e l a n s i r  d a r i  l a m a n 

Liputan6.com, ada beberapa tips 

agar tubuh tetap fit dan bugar 

meski duduk lama saat bekerja 

setiap harinya.

Apa saja tipsnya? Simak yang 

berikut ini.

Tips Agar Tubuh Tetap Bugar

s e k a l i .  P e r e g a n g a n  a k a n 

membuat sendi otot yang kaku 

bisa lemas kembali. Ini juga bisa 

menurunkan risiko nyeri atau 

kram karena duduk terlalu 

lama.

Berdiri

Usahakan untuk berdiri selama 

beberapa waktu ketika bekerja. 

Berdiri ini bisa kamu lakukan 

setiap 30 menit sekali. Tak 

per lu  lama- lama,  kamu 

h a n y a  p e r l u  b e r d i r i 

sedikitnya selama 1 menit. 

baca selengkapnya ...
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