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DALAM rangka memperingati hari raya 

Idul Adha 1443 H dan sebagai wujud rasa 

syukur serta kepedulian terhadap 

masyarakat di  sekitar,  Sentul City 

memberikan hewan kurban kepada 

masyarakat, Jumat (8/07/2022).

Adapun jumlah hewan kurban yang 

d i b a g i ka n  s e b a nya k  2 1  e ko r  d a n 

disalurkan ke 3 masjid besar yang ada di 

kawasan Sentul City yaitu masjid Al 

Munawarah, Masjid Jabal Nur, dan Masjid 

Andalusia. Selain itu hewan kurban juga 

dibagikan ke sejumlah desa-desa yang 

21 Ekor Kambing Disalurkan 
Sentul City ke Desa-Desa di 
Kecamatan Babakan 
Madang

Pelaksanaan kegiatan ini pun dihadiri oleh 

perwakilan dari setiap manajemen grup 

p e r u s a h a a n  ya i t u  PT  S u ka p u t ra  G ra h a 

Cemerlang, The Alanna Hotel, Neo Hotel, serta 

Taman Budaya yang sama-sama bekerja sama 

DISELENGGARAKAN di Lapangan Tenis RR 

Studio SHGC Sentul City,  Sentul Highland Golf 

Club (SHGC) bersama PT Gunung Geulis Elok 

Abadi (GGEA) berkolaborasi dalam acara 

penyembelihan hewan qurban tepat di hari raya 

Idul Adha 1443 H atau bertepatan pada tanggal 

10 Juli 2022.  

baca selengkapnya ...
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baca selengkapnya ...

SHGC dan GGEA Sentul City 
Tebar Daging Kurban ke-9 
Desa di Kecamatan Babakan 
Madang

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/21-ekor-kambing-disalurkan-sentul-city-ke-desa-desa-di-kecamatan-babakan-madang
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/shgc-dan-ggea-sentul-city-tebar-daging-kurban-ke-9-desa-di-kecamatan-babakan-madang
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Manfaat Istirahat yang 

Cukup untuk Kesehatan 

Tubuh

Istirahat/tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar 

manusia, selain makan dan bernapas. Kebutuhan tidur 

setiap orang umumnya berbeda-beda. Namun, orang 

dewasa umumnya membutuhkan waktu tidur malam 

selama 7-9 jam setiap harinya.

BUKAN hanya menghilangkan rasa kantuk, mencukupi 

waktu istirahat sendiri dapat memberikan beragam 

manfaat bagi kesehatan tubuh. Manfaat yang 

didapatkan bahkan sama pentingnya dengan 

penerapan pola makan sehat dan olahraga secara rutin.

Kebiasaan begadang atau kurang tidur bisa membuat 

tubuh terasa lelah dan sulit konsentrasi. Bahkan 

kebiasaan kurang tidur dapat meningkatkan risiko 

berbagai penyakit. Oleh karena itu, mencukupi waktu 

tidur sangatlah penting dilakukan. Berikut beberapa 

manfaat istirahat yang cukup untuk kesehatan tubuh 

kita,

baca selengkapnya ...

Sentul City Rutin Salurkan Hewan Kurban untuk 

Masyarakat Kabupaten Bogor
SEBAGAI bentuk partisipasi 

solidaritas PT Sentul City 

T b k  ya n g  r u t i n  s e t i a p 

tahunnya di laksanakan 

berkaitan dengan kegiatan 

hari raya Idul Adha 1443 H, 

Sentul City menyalurkan 

h e w a n  k u r b a n  u n t u k 

m a s y a r a k a t  m e l a l u i 

pemerintah Kabupaten 

Bogor.

Dalam hal ini sebanyak 1 

“Penyaluran hewan kurban 

ini dilakukan rutin oleh Sentul 

City setiap tahunnya. Saya 

berharap kegiatan ini terus 

berlanjut karena masyarakat 

Bogor membutuhkan hewan 

qurban saat Idul Adha dan itu 

ekor sapi disalurkan dan di 

terima langsung oleh Ketua 

DKM Masjid Baitul Faizin. H. 

Dedi Suandi pada hari Jumat, 

(8/07/2022).

sangat disyukuri oleh 

masyarakat. Jadi kita 

distribusikan dari sini, 

kita dikirim ke pondok-

pondok pesantren di 

K a b u p a t e n  B o g o r ” 

terangnya.

Solihin, perwakilan dari 

PT  S e n t u l  C i t y  T b k 

menyampaikan selain 

d i s a l u r k a n  m e l a l u i 

masjid Baitul  Faizin 

S e n t u l  C i t y  j u g a 

baca selengkapnya ...

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/manfaat-istirahat-yang-cukup-untuk-kesehatan-tubuh
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/sentul-city-rutin-salurkan-hewan-kurban-untuk-masyarakat-kabupaten-bogor
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Realisasi Pengaspalan Jalan di 

Cluster Taman Victoria Sentul 

City Selesai Dalam Waktu 2 Hari
WUJUD nyata yang dilakukan oleh Badan Pengelola 

Kawasan Kota Mandiri Sentul City PT Sukaputra Graha 

Cemerlang yaitu melakukan pengaspalan jalan di 

beberapa cluster yang ada di wilayah Sentul City demi 

kenyamanan warga. Jauhar selaku asisten civil coordinator 

PT Sukaputra Graha Cemerlang menyampaikan kegiatan 

pengaspalan jalan ini bertujuan untuk merawat serta 

meralisaikan permintaan warga.

“Dalam kuartal kedua dilakukan pengaspalan jalan dengan 

tujuan pengaspalan ini yaitu untuk perawatan dan 

merealisasikan permintaan warga”, ujarnya saat ditemui di 

Taman Victoria Sentul City (7/7).

baca selengkapnya ...

Mulai 7 Juli 2022, Kartu Member 

Ahpoong Tidak Berlaku Lagi

TERHITUNG mulai dari 7 Juli 2022 pemilik kartu member 

Ahpoong sudah tidak bisa lagi menukarkan sisa saldo 

ataupun menggunakannya sebagai alat dalam 

melakukan transaksi di Pasar Ahpoong Sentul City. 

Seperti  yang diketahui, Pasar Ahpoong Sentul City 

merupakan pelopor pertama di Bogor yang melakukan 

transaksi secara nontunai (cashless).

“Mulanya Ahpoong menggunakan kartu member. Jadi 

dari zaman Ahpoong berdiri sudah ada sistem member 

karena kita kan pelopor pertama di Bogor. Sebenarnya 

kartu member sudah tidak berlaku sejak tahun 2021, 

namun kita masih bisa memberikan kelonggaran 

sampai hari ini terakhir,” terangnya saat ditemui pada hari 

Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Marketing 

Communication Pasar Ahpoong Sentul City, Riri saat 

ditemui di Pasar Ahpoong Sentul City (7/7).

Kartu Reguler Hijau

Walaupun kartu member sudah tidak bisa 

digunakan lagi, kini para customer dapat 

menggunakan kartu reguler hijau sebagai alat 

transaksi di Pasar Ahpoong Sentul City. Berbeda 

dengan kartu member, Kartu reguler hijau 

memiliki masa berlaku selama 30 hari. Sebelum 

masa berlaku kartu habis, 

p e m i l i k  k a r t u   b i s a 

menukarkan kartu dengan 

sisa saldo yang tersisa, 

namun jika sudah melewati 

masa berlaku kartu berakhir 

baca selengkapnya ...

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/realisasi-pengaspalan-jalan-di-cluster-taman-victoria-sentul-city-selesai-dalam-waktu-2-hari
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/mulai-7-juli-2022-kartu-member-ahpoong-tidak-berlaku-lagi
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