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SEBAGAI bentuk tanggung jawab sosial 
perusahaan dan kepedulian terhadap 
masyarakat di sekitar, PT Sentul City Tbk 
terus memberikan bantuan kebutuhan 
bahan pokok kepada warga yang 
membutuhkan di Kecamatan Babakan 
Madang Kabupaten Bogor. Bantuan 
ini merupakan wujud konkrit dari 
implementasi tanggung jawab sosial 
perusahaan yang berkesinambungan 
melalui gerakan Ladang Pahala Sentul 
City Peduli Sesama.
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KEPALA DESA SEBUT SENTUL CITY 

MENJALIN HUBUNGAN BAIK 
DENGAN WARGA
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Baca selengkapnya >

https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/kepala-desa-sebut-pt-sentul-city-tbk-menjalin-hubungan-baik-dengan-warga-desa


SENTUL CITY BANTU PINJAMKAN TANAH 
KEPADA WARGA BOJONG KONENG 

UNTUK MEMBUKA WARUNG
PT SENTUL CITY Tbk membantu warga 
Desa Bojong Koneng dengan cara 
memberikan pinjaman tanah untuk 
membuka usaha, hal ini memberikan 
manfaat yang baik bagi warga sekitar 
agar bisa membuka usaha di lahan 
Sentul City tanpa dipungut biaya 
sepeserpun. Sentul City bertujuan 
untuk membantu perekonomian 
warga sekitar serta menjaga tali 

silaturahmi antara pihak warga dan 
pihak Sentul City. Hal ini dimanfaatkan 
oleh Udin selaku warga Bojong Koneng, 
ia mendapatkan pinjaman lahan dari 
PT Sentul City Tbk untuk membuka 
usaha warung dengan tanpa bayaran 
sepeserpun. Luas lahan tanah yang 
digunakan kurang lebih 150 meter 
persegi, yang dimanfaatkan untuk 
membuka warung.

Baca selengkapnya >

https://www.sentulcity.co.id/v01/en/news-detail/pt-sentul-city-bantu-pinjamkan-tanah-kepada-warga-bojong-koneng-untuk-membuka-warung


Baca selengkapnya >

KAMU PECINTA KOPI? 
COBAIN TIGA TEMPAT 
KOPI ENAK DI PASAR 
SENTUL CITY INI YUK!

Nah buat kamu yang berdomisili di daerah 
Bogor, kamu bisa coba main ke kawasan Pasar 
Sentul City. Ada beberapa rekomendasi kopi 
di Pasar Sentul City yang rasanya sungguh 
nikmat lho. Beragam menu kopi bisa kamu 

temukan seperti coffee 
latte, espresso, manual 

brew, maupun es 
kopi susu kekinian.

Kopi-kopi tersebut 
bisa dinikmati 
langsung di 
tempat maupun 
take away untuk 
dinikmati di 
p e r j a l a n a n 
ataupun dibawa 
pulang. Aneka 
kopi ini juga bisa 
dinikmati oleh 

semua kalangan 
karena kopi yang 

ditawarkan memiliki 
pilihan tingkat kafein yang tinggi hingga 
rendah, sehingga bisa disesuaikan.

BERMITRA DENGAN SENTUL CITY, 
WARGA BOJONG KONENG 
RASAKAN BANYAK MANFAAT

PT SENTUL CITY TBK banyak memiliki mitra 
UMKM yang berada dikawasan Desa yang 
ada di sekitaran Sentul City. Seperti Babakan 
Madang, Bojong Koneng, Gunung Batu dan 
diberbagai desa lainnya. atas kerja sama antara 
UMKM dengan PT Sentul City, maka membuka 
juga lapangan pekerjaan bagi masyarakat 
sekitar. Salah satu contohnya Cafe Kopi Koneng 

yang berada di 
Bojong Koneng. 
Seperti warga 
sekitar yang 
berada di desa 
Bojong Koneng, 
Fajrin selaku 
karyawan di Café 
Kopi Koneng 
merasa sangat 
terbantu serta mengucapkan banyak terima 
kasih. “Karena adanya Coffee Shop di Bojong 
Koneng, maka saya bisa mendapatakan 
pekerjaan disini. Sehingga tidak harus jauh-
jauh mencari pekerjaan keluar.”

Baca selengkapnya >

Baca selengkapnya >

https://www.sentulcity.co.id/v01/en/news-detail/bermitra-dengan-sentul-city-warga-bojong-koneng-rasakan-banyak-manfaat
https://www.sentulcity.co.id/v01/id/news-detail/kamu-pecinta-kopi-cobain-3-tempat-kopi-enak-di-pasar-sentul-city-ini-yuk


MAKANAN dari daerah Sumatera Barat 
merupakan salah satu makanan yang 
sangat populer di Indonesia. Sejak dulu 
kala, sudah menjadi primadona karena 
menu dan rasanya yang khas. Jadi, tak 

heran jika makanan 
ini sangat pas dan 
cocok di lidah semua 
kalangan. Warung yang 
menyajikan beragam 
jenis makanan dari 
daerah Sumatera 
biasa dikenal dengan 
sebutan rumah makan 
padang. Rumah makan Padang mudah 
ditemui dimana-mana. Namun ternyata 
menurut pemilik Rumah Makan Tapian 
Kapau. Desna Fitra mengatakan terdapat 

p e r b e d a a n 
antara warung 
makan Padang 
yang biasa 
ditemui pada 
umumnya

EMPAT MENU MAKANAN 
KHAS INI HANYA ADA DI RUMAH MAKAN 
TAPIAN KAPAU PASAR SENTUL CITY

PT SUKAPUTRA GRAHA CEMERLANG  
kembali melakukan kegiatan Jumat 
Bersih yang dilaksanakan di Cluster 
Mediterania 1 pada hari Jumat, 
(4/2/2022). Tujuan dari kegiatan jumat 
bersih ini merupakan untuk menjaga 
kebersihan lingkungan serta mencegah 
penyebaran penyakit demam berdarah. 
Selain itu juga, untuk menjalin tali 
silaturahmi antara warga masyarakat 

KEGIATAN JUM’AT BERSIH 
DI CLUSTER MEDITERANIA 1 BERSAMA 

PT SUKAPUTRA GRAHA CEMERLANG

Cluster Mediterania Sentul City dan PT 
S u k a p u t r a 
G r a h a 
Cemerlang.

Kegiatan yang 
d i l a k u k a n 
t e r s e b u t 
b e r j a l a n 
d e n g a n 
lancar. Dalam 
kegiatan ini 
dilakukan pembersihan area kavling 
dan rumah kosong yang sudah tidak 
ditempati oleh pemiliknya pada 7 titik 
lokasi yang berbeda meliputi penyapuan 
halaman rumah, pembersihan puing-
puing sampah, pemangkasan rumput 
di halaman serta dinding tembok. 

Baca selengkapnya >

Baca selengkapnya >

https://www.sentulcity.co.id/v01/en/news-detail/4-menu-makanan-khas-ini-hanya-ada-di-rumah-makan-tapian-kapau-pasar-sentul-city#:~:text=Rumah%20Makan%20Tapian%20Kapau%20menyajikan,%2C%20dan%20kalio%20jariang%2Fjengkol
https://www.sentulcity.co.id/v01/en/news-detail/kegiatan-jum-bersih-di-cluster-mediterania-1-bersama-pt-sukaputra-graha-cemerlang


BOJONG KONENGBOJONG KONENG

CURUG PUTRI 
KENCANA

“DON’T TAKE LIFE 
TOO SERIOUSLY. 

YOU’LL NEVER GET 
OUT OF IT ALIVE.” 

“If you talk to a man in a 
language he understands, that 
goes to his head. If you talk to 
him in his language, that goes 

to his heart.”


