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PT SENTUL CITY TBK (Sentul 

City) kembali berbagi melalui 

gerakan ladang pahala yang 

merupakan bagian dar i 

program Corporate Social 

Responsibility (CSR) “Sentul 

City PedulI Sesama” dengan 

m e m b a g i k a n  s e m b a k o 

k e p a d a  w a r g a  y a n g 

bermukim di kampung Sudi 

D e s a  B a b a k a n  M a d a n g 

Santuni Warga 
Kampung Sudi, Sentul 
City Bagikan Sembako

baca selengkapnya ...

baca selengkapnya ...

Pelatihan ini bertujuan memberikan 

ke te ra m p i l a n  l e b i h  te rka i t  d e n g a n 

pemanfaatan limbah kertas dan plastik 

sehingga produk-produk yang pada 

awalnya hanya dianggap limbah akan 

DALAM rangka pemberdayaan perempuan 

untuk meningkatkan keterampilan kerja 

dan tambahan pendapatan, Sentul City 

bekerjasama dengan PKK Kecamatan 

Babakan Madang menyelenggarakan 

kegiatan “Pelatihan Pemanfaatan Limbah 

Kertas dan Plastik”.
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Sentul City dan PKK Kecamatan 
Babakan Madang Bersinergi Gelar 
Pelatihan Pemanfaatan Limbah 
Jadi Kerajinan

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/santuni-warga-kampung-sudi-sentul-city-bagikan-sembako
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/sentul-city-dan-pkk-kecamatan-babakan-madang-bersinergi-gelar-pelatihan-pemanfaatan-limbah-jadi-kerajinan
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Sentul City Ramai Dipenuhi 
Ribuan Pelari Highlands Half 
Marathon

RIBUAN pelari meramaikan 

ajang lomba lari massal jalan 

raya Highlands Half Marathon 

(HHM) 2022 di kawasan Sentul 

City, Kabupaten Bogor pada 

Minggu (27/11/2022). Kategori 

21K (km) atau half marathon 

yang di ikuti  1 .000 peserta 

d i m u l a i  p u k u l  0 5 . 1 5  WI B . 

Kemudian kategori 10K (km) 

tercatat 1.200 peserta pada jam 
baca selengkapnya ...

Peserta Highlands Half Marathon (HHM) 
2022 Kagum Pada Keindahan Kawasan 
Sentul City

RIBUAN pelari meramaikan ajang lomba lari 

massal jalan raya Highlands Half Marathon 

(HHM) 2022 di kawasan Sentul City, Kabupaten 

Bogor pada Minggu (27/11/2022). Dalam kegiatan 

ini, para peserta dapat menikmati kesejukan 

kawasan Sentul City yang modern dan asri. 

Kategori 21K (km) atau half marathon yang 

diikuti 1.000 peserta dimulai pukul 05.15 WIB. 

Kemudian kategori 10K (km) tercatat 1.200 

peserta pada jam 05.45 WIB dan dilanjutkan 

kelas 5K (km) dengan 1.300 peserta pukul 06.00 

WIB. Peserta terbanyak dari Jakarta, sekitar 46% 

dan Bogor sebanyak 28%. Selebihnya berasal 

dari berbagai wilayah di Indonesia. 

Tercatat juga peserta dari luar negeri, di 

antaranya Jepang, Tiongkok, Belanda 

dan lainnya. Dari peserta yang berhasil 

Sentulcity.co.id wawancarai memberikan 

keterangan bahwa mereka sangat 

senang mengikuti kegiatan Highlands 

H a l f  M a ra t h o n  ( H H M )  2 0 2 2  ya n g 

baca selengkapnya ...

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/sentul-city-ramai-dipenuhi-ribuan-pelari-highlands-half-marathon
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/peserta-highlands-half-marathon-hhm-2022-kagum-pada-keindahan-kawasan-sentul-city
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Sambut Akhir Tahun, Nikmati 
Keseruan di Carnaval Fest 
Jungleland Sentul

LIBURAN akhir tahun akan tiba sebentar 

lagi. Momen liburan akhir tahun memang 

selalu menjadi waktu yang tepat untuk 

menghabiskan waktu bersama keluarga, 

sanak saudara atau sahabat untuk berlibur 

bersama. Berkunjung ke Jungleland 

Sentul bisa menjadi salah satu pilihan 

karena ada banyak agenda seru lho di akhir 

t a h u n  i n i .  P e n a s a ra n?  Yu k ,  s c r o l l 

selengkapnya sama-sama!
baca selengkapnya ...

HOORAY, Wahana Bermain dan 
Belajar Anak Resmi Hadir di AEON 
Mall Sentul City

Pembukaan HOORAY AEON Mall Sentul City 

langsung diresmikan oleh Bapak Haris selaku 

Chief Executive Officer PT Haguro Inspira 

Mandiri dengan didampingi oleh Bapak 

Gunawan Tan dan Bapak Ronald Siregar selaku 

Chief Operation Officer dan Chief Bussiness 

Officer PT Haguro Inspira Mandiri. Dengan luas 

960 m2 dan bisa dinikmati selama satu hari 

penuh, HOORAY AEON MALL Sentul City 

HOORAY  Indonesia salah satu wahana 

bermain belajar anak anak telah resmi 

membuka cabang kedua yang berlokasi di 

AEON MALL Sentul City, Kecamatan Babakab 

Madang, Kabupaten Bogor, Sabtu (27/11/2022).

dilengkapi dengan berbagai beberapa macam 

wahana permainan, diantaranya Trampolin, 

Flaying Fox, Mandi Bola, Legok, Penyusunan 

perkotaan dengan diakan kereta api, lalu ada 

salon kecantikan, Chef dan lain-lain. Chief 

Operation Officer PT Haguro Inspira Mandiri, 

Gunawan Tan mengatakan dengan adanya 

HOORAY di AEON Mall Sentul City dirinya 
baca selengkapnya ...

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/sambut-akhir-tahun-nikmati-keseruan-di-carnaval-fest-jungleland-sentul
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/hooray-wahana-bermain-dan-belajar-anak-kini-resmi-hadir-di-aeon-mall-sentul-city
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Resmi! IT Galeri X AMD 
Buka Official Store Baru 
di Sentul City
IT  Galeri salah satu peritel 

k o m p u t e r  k e n a m a a n  d i 

I n d o n e s i a  t e l a h  r e s m i 

membuka offline store ke 26 di 

Sentul City Bogor. Ini akan 

menjadi offline store ke 26 IT 

Galeri di wilayah Jabodetabek.

“Melalui IT Galeri Store ini kami 

berharap konsumen di area 

Sentul  & sekitarnya dapat 
baca selengkapnya ...

Sambut Natal 2022, Aeon Mall Sentul 
City Hadirkan Nuansa Khas Eropa

“Ini adalah pohon Natal tertinggi yang pertama 

di area Bogor. Tujuan kami agar seluruh 

pengunjung dapat merasakan suasana 

kegembiraan Natal khas Eropa di seluruh area 

mal,” kata Bayu Tunggul Aji, General Manager 

DALAM rangka Hari Raya Natal 2022 dan Tahun 

B a r u  2 0 2 3 ,  A E O N  M A L L  S e n t u l  C i t y 

menghadiikan nuansa Natal klasik ala Eropa 

dengan tema “A Jolly Christmas Town”. Sebagai 

salah satu ikon dalam periode event tersebut, 

berdiri pohon Natal dengan total ketinggian 

lebih dari 13 meter di area Canal Stage, AEON 

MALL Sentul City, yang dilengkapi dengan 

penampilan dari karakter Santa & Friends.

Mall Operation AEON MALL Sentul City. 

Suasana Natal yang hadir di AEON MALL 

Sentul City kali ini adalah sebagai salah 

satu bentuk ucapan syukur dan harapan 

agar kondisi pandemi Covid-19 semakin 

melandai dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya. Oleh karena itu, besar 

harapan kami agar para pengunjung 

baca selengkapnya ...

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/resmi-it-galeri-x-amd-buka-official-store-baru-di-sentul-city
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/sambut-natal-2022-aeon-mall-sentul-city-hadirkan-nuansa-khas-eropa
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Agar Tepat Dalam Memilih 
Asuransi Propeti, Simak 3 
Tips Berikut Ini
MASIH banyak konsumen yang bingung 

saat memutuskan belanja asuransi 

properti untuk pertama kalinya. Pasalnya, 

mereka merasa takut salah belanja 

asuransi properti yang berujung bisa 

merugikan diri sendiri.Untuk memastikan 

tidak salah saat belanja asuransi, kita perlu 

tahu dulu pentingnya asuransi properti. 

Memiliki asuransi, artinya memiliki proteksi 

dari risiko finansial yang dapat terjadi di 
baca selengkapnya ...

Tips Pelihara Kesehatan Mata Agar 
Tetap Sehat dan Bebas Masalah

PEKERJA kantoran sering kali dituntut untuk 

bekerja di depan layar komputer atau gadget 

da lam waktu yang lama.  Hal  in i  dapat 

menyebabkan kesehatan mata terganggu, 

antara lain karena mata lelah. Masalah yang 

muncul  pada mata akibat  penggunaan 

komputer atau gadget dikenal dengan istilah 

computer vision syndrome (CVS). Kondisi ini 

merujuk pada serangkaian gejala mata lelah 

yang terjadi akibat kebiasaan menatap layar 

komputer dalam waktu lama.  Agar kesehatan 

mata tetap terjaga, mari kita lakukan hal berikut 

ini 

Dilansir dari laman ugm.ac.id, dokter spesialis 

mata Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM, dr. Tri 

1. Menerapkan Metode 20-20-20

Winarti, membagikan tips menjaga kesehatan 

mata di era daring salah satunya penerapan metode 

20-20-20. Metode ini merupakan penanda batasan 

waktu untuk penglihatan mata bekerja pada saat 

melakukan aktivitas daring dengan menatap layar 

monitor. Metode ini dilakukan dengan cara setiap 

20 menit sekali pandangan beralih dari layar 

monitor dan memandang objek lain sejauh 20 kaki 

baca selengkapnya ...

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/agar-tepat-dalam-memilih-asuransi-propeti-simak-3-tips-berikut-ini
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/tips-pelihara-kesehatan-mata-agar-tetap-sehat-dan-bebas-masalah
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