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Pemerintah Kota 
Tangerang terus 
berupaya melakukan 
tindakan untuk 
mempersempit 
penyebaran 
Virus Covid-19. 
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Liveable

Kuliner

Pemerintah Kota (Pemkot) 
Tangerang be rusaha semaksimal 
mungkin menge rah kan segala 
kemampuan yang dimiliki da-
lam memberikan rasa aman dan 
nyaman ke pada masyarakat. 

Mie ayam menjadi 
salah satu makanan 
favorit bagi masyarakat 
Indonesia. Seperti Mie 
Ayam Banyumas Tirta 
Kencana yang bisa 
terjual sampai 500 porsi 
dalam sehari. Kedai yang 
terletak di Jalan Pandan 
Raya, Karawaci  ini selalu 
dipenuhi oleh pengunjung.

Salah satu misi 
pembangunan 
daerah adalah 
mengembangkan 
kualitas SDM melalui 
peningkatan mutu 
pendidikan, kesehatan 
dan kesejahteraan 
sosial. Upaya 
itu diwujudkan 
melalui tata kelola 
pemerintahan yang 
profesional dan 
berintegritas.

14

Investable

Perekonomian Kota 
Tangerang selama 
kurun tahun 2019 
berjalan sesuai 
harapan. Pendapatan 
yang sudah disusun, 
menunjukan hasil 
yang memuaskan 
dengan raihan 
melebihi target.

E-City
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Airport train

MRT Timur - Barat

Commuter trans Jabodetabek

Bandara International

Soekarno Hatta

386.615 penerbangan

54.291.336 penumpang

614.821.858 Kg cargo

pertahun 2015

Five main highways (toll road)

Melintasi Kota Tangerang

Bandara - Sudirman

Bandara - Kunciran

Bandara - Balaraja

Jakarta - Merak

Jakarta Outer Ring Road 2

To International
Airport
Soekarno Hatta

To Merak Port
Banten

To Tanjung Priok 
Port Jakarta

To Central 
Business Of
Jakarta
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Petugas melakukan penyemprotan cairan disinfektan sebagai upaya 
menanggulangi penyebaran Virus Covid-19 di Terminal 2 Bandara 
Soekarno Hatta, Rabu (25/3). Upaya pencegahan ini juga dilakukan di 
berbagai tempat lainnya, sebagai bentuk kerjasama antar semua elemen 
masyarakat untuk memulihkan keadaan.

Upaya Pemulihan

Text: Alfi an Pratama
Foto: Rahmatullah
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Penghargaan diterima dalam acara 
3rd International Islamic Healthcare 
Confe rence And Expo (IHEX) yang 

berlangsung di Jakarta Convention Center 
(JCC), Sabtu (29/2). Kegiatan Interna-
tional Islamic Healthcare Conference and 
Expo (IHEX) ini diinisiasi oleh Majelis 
Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia 
atau MUKISI.

Wakil Presiden RI KH. Maruf Amin 
memberikan apresiasi kepada pemerintah 
daerah yang telah berhasil menerapkan 
konsep syariah dalam pelayanan kesehatan. 
Dijelaskannya, penerapan RS Syariah 
merupakan terobosan pelayanan sesuai 

kaidah kepada masyarakat Muslim di 
masing-masing daerah. “Menjadi hak 
bagi Muslim untuk mendapat bimbingan 
spiritual yang tidak didapat di rumah sakit 
pada umumnya,” ungkap Wapres.

Wapres menambahkan, dengan pe ne-
rapan konsep syariah, masyarakat memiliki 
pi lihan untuk mendapat perawatan dan 
tindakan medis yang sesuai namun tetap 
dengan pelayanan kesehatan yang prima. 
“Tentunya mempunyai standar yang sudah 
ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional,” 
pungkas Wapres.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Arief  
R Wismansyah mengatakan, penerapan 

Raih Penghargaan 
Kepala Daerah Pelopor 
Sertifi kasi RS Syariah
Wali Kota Tangerang H. Arief R Wismansyah menerima penghargaan sebagai Kepala 
Daerah Pelopor Sertifi kasi Rumah Sakit Syariah pada RSUD Kota Tangerang yang 
diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI KH. Maruf Amin.

kon sep syariah di RSUD Kota Tangerang 
se suai dengan motto Kota Tangerang 
yakni Akhlakul Karimah. Harapannya, 
penghargaan membuat konsep syariah dapat 
diimplementasikan dalam pelayanan kepada 
masyarakat.

RSUD Kota Tangerang, lanjut Wali 
Kota, menjadi satu dari empat RSUD yang 
mendapatkan sertifi kasi Rumah Sakit Sya-
riah dari Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia. “Terdapat tiga standar 
mutu yang sudah dipenuhi oleh RSUD 
Kota Tangerang. Diantaranya pasien sa-
karatul maut terdampingi dengan talqin, 
mengingatkan waktu Shalat bagi pasien, 
serta pemasangan kateter sesuai gender,” 
jelasnya. (Achmad Irfan)

yang memberikan kontribusi tanggung 
jawab sosialnya dengan merevitalisasi 
alun-alun kebanggaan masyarakat Kota 
Tangerang,” kata Wali Kota.

Direktur Umum Bank BJB Yuddy Rhe-
naldi mengatakan, biaya yang dikucurkan 
untuk kegiatan renovasi Lapangan Ahmad 

Lapangan Ahmad Yani Direnovasi

Pakai Rumput Sintetis, Jadi Etalase Kota
Lapangan Ahmad Yani yang 
merupakan Alun-alun Kota 
Tangerang direnovasi. Area seluas 
2.645 Meter Persegi tersebut 
diubah dengan konsep ruang 
terbuka hijau yang multifungsi.

Masyarakat akan merasa lebih nya-
man berolahraga karena rumput 
yang digunakan berbahan sintetis 

atau Rubber Cushion System. Sehingga 
warga yang melakukan kegiatan olahraga 
di Lapangan Ahmad Yani tak lagi mengeluh 
becek dan ngebul.

Rubber Cushion System merupakan ban-
talan berlapis bahan karet sehingga nya-
man dipakai olahraga. Sistem ini memiliki 
manfaat seperti mengurangi risiko cedera, 
teknologi terkini dan kualitas yang tahan 
lama. Penggunan Rubber Cushion System 
ini digunakan pada seluruh area lapangan.

Wali Kota Tangerang Arief R Wisman-
syah mengatakan, pengerjaan renovasi 
la pangan Ahmad Yani dilakukan mulai 
Maret hingga Juli 2020. Dampaknya, 
la pangan tidak bisa dipakai masyarakat 
se perti biasanya. “Demi fungsi dan es-
tetika maka perlu adanya peremajaan tata 
ruang alun-alun. Maka itu, diharapkan 
masyarakat bisa menunggu. Kami pun 
ucapkan terima kasih kepada Bank BJB 

Yani sebesar Rp6 Miliar yang bersumber 
dari Program Corporate Social Responsi-
bility (CSR). Dengan dilakukannya reno-
vasi, Lapangan Ahmad Yani diharapkan 
menjadi etalase kota. 

“Kami selalu ingin berupaya mening-
kat kan pelayanan perbankan dan dari 
sisi CSR ini merupakan concern kami 
ter  hadap lingkungan hidup, kesehatan 
dan pen didikan. Ini salah satu yang ka mi 
wu judkan, semoga apa yang kami la ku-
kan bisa bermanfaat dalam memenuhi 
ke butuhan masyarakat,” ujarnya. Renovasi 
Lapangan Ahmad Yani ditandai dengan 
groundbreaking pembangunan Jogging 
Track Lapangan Ahmad Yani pada Kamis 
(5/3). (Achmad Irfan)

“Menjadi hak bagi Muslim 
untuk mendapat bimbingan 

spiritual yang tidak didapat di 
rumah sakit pada umumnya, 

Tentunya mempunyai standar 
yang sudah ditetapkan oleh 

Dewan Syariah Nasional”

FOTO-FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG.

FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG.
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diperlukan peralatan dan ruangan khusus 
agar virus tersebut tidak menyebar dan 
menjangkit warga lainnya.

Wali Kota Tangerang Arief R Wisman-
syah mengatakan, memutus rantai penye-
baran Virus Corona adalah dengan mene-
rap kan pola hidup bersih yakni rutin 
mem  bersihkan tangan dengan sabun dan 
hand sanitizer serta mengurangi aktifi tas 
di keramaian. Imbauan ini sesuai dengan 
instruksi yang disampaikan Presiden Joko 
Widodo.

Dinkes juga menyiapkan layanan in-
formasi bagi masyarakat yang mem-
bu tuhkan penanganan jika alami gejala 
terkena Virus Corona melalui layanan 
telepon 082299973322 atau menghubingi 
Call Center 112 dan 119. “Optimalisasi 
pelayanan dilakukan mulai dari tingkat 
Puskesmas, RSUD hingga rumah sakit 
swasta. Targetnya adalah penanganan 
sedini mungkin terhadap warga yang alami 

Cepat dan Tanggap Atasi Wabah COVID-19
Sejak diumumkan pertama kali 
adanya warga yang positif terkena 
Virus COVID-19, Pemerintah Kota 
Tangerang melalui Dinas Kesehatan 
(Dinkes) langsung bergerak cepat 
dan tanggap. Berbagai upaya 
dilakukan untuk  mencegah 
meluasnya wabah virus tersebut.

gejala terkena Virus Corona bisa dilakukan 
secepat mungkin,” ujar Wali Kota.

Pemerintah Kota Tangerang juga menge-
luar kan berbagai kebijakan dalam penan-
ganan. Seperti pengalihan kegiatan belajar 
mengajar siswa mulai PAUD hingga SMP 
dari sekolah ke rumah. Kebijakan lainnya 
adalah membuat surat edaran bagi bagi 
sebagian ASN untuk bekerja di rumah atau 
Work From Home (WFH). Seperti bagi 
pegawai yag punya gejala sakit, ibu hamil 
dan menyusui, pegawai yang memiliki 
anak usia sekolah, serta punya riwayat 
bepergian ke luar negeri.

Pegawai yang bekerja di rumah bisa 
memanfaatkan teknologi dalam pelaporan 
kerja dan absensi. Pemkot Tangerang juga 
membatasi pegawainya untuk perjalanan 
dinas serta tidak menerima tamu dinas 
atau Kunjungan Kerja (Kunker) dari 
daerah lain.

Sementara untuk dinas yang terdampak 
langsung dengan pelayanan seperti Satpol 
PP, Damkar, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, 
Dinas Lingkungan Hidup dan beberapa 
lagi tetap siaga. Untuk mendukung pro-
gram social distancing atau jaga jarak 
antara warga dalam penyebaran Virus Co-
rona, Pemkot Tangerang menutup seluruh 
Taman Tematik, meniadakan kegiatan Car 
Free Day, menutup sementara tempat 
hi  buran dan membatasi jam operasional 
tempat-tempat yang berpotensi bisa 
menjadi pusat keramaian. “Namun untuk 
pusat belanja dan pasar tidak ditutup. 
Kegiatan seperti biasa dan kami pastikan 
kebutuhan pangan dalam kondisi aman 
dan mencukupi. Sehingga warga tak 
perlu panik dengan melakukan pembelian 
Sembako secara berlebihan,” kata Wali 
Kota. (Achmad Irfan)

Sebagai garda terdepan dalam pela-
yanan kesehatan kepada masyarakat, 
Dinkes Kota Tangerang langsung 

melakukan koordinasi dengan seluruh 
rumah sakit (RS) dalam penanganan 
warga yang memiliki gejala terkena Virus 
Corona. Tujuannya adalah agar setiap RS 
bisa menerapkan Standar Operasional 
Pelayanan (SOP) terhadap pasien. Sebab, 

masyarakat tetap diimbau menerapkan 
pola hidup bersih seperti rajin cuci tangan 
dan menghindari keramaian agar terhindar 
dari paparan Virus Corona yang menyebar 
melalui berbagai benda. “Kalau tidak ada 
yang hal mendesak saya mohon untuk 
tidak beraktivitas di luar terlebih dahulu,” 
tegasnya.

Upaya lain yang dilakukan Pemkot Ta-

Upaya Mencegah Penyebaran COVID-19

Penyemprotan Massal hingga 
Sediakan Bilik Disinfektan
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang be rusaha semaksimal 
mungkin menge rah kan segala kemampuan yang dimiliki da lam 
memberikan rasa aman dan nyaman ke pada masyarakat. 

Terutama saat wabah Virus COVID-19 
yang semakin mewabah dan telah 
menjangkit ratusan orang hingga 

menelan korban jiwa.
Melalui sinergisitas yang dibangun 

bersama TNI dan Polri, Pemkot Tangerang 
me lakukan penyemprotan cairan disinfek-
tan secara massal di sejumlah fasilitas 
pu blik seperti perkantoran, pedestrian 
jalan dan tempat ibadah. Kegiatan yang 
dilakukan mengerahkan 35 armada de-
ngan personil gabungan yang menyisir 
per kantoran, fasilitas publik hingga me-
dian jalan.

Tujuannya, Pemkot Tangerang ingin me-
mastikan bahwa lingkungan pemukiman 
masyarakat telah bersih dari virus dan 
penyebarannya di Kota Tangerang dapat 
diminimalisir. “Kita kerahkan semua 
armada untuk melakukan penyemprotan 
di fasilitas publik dan perumahan warga. 
Bersama TNI dan Polri, kita ingin me-
mas tikan keamanan dan kenyamanan bagi 
masyarakat,” ungkap Wali Kota.

Kegiatan penyemprotan disinfektan juga 
dilakukan wilayah di tingkat kelurahan 
dan kecamatan. Hal ini untuk memastikan 
seluruh wilayah di Kota Tangerang telah 
disemprot disinfektan. Meskipun begitu, 

ngerang adalah dengan menyiapkan bilik 
disinfektan untuk dipasang di berbagai 
lokasi pelayanan kesehatan dan publik. 
Bilik yang mampu menampung empat 
orang tersebut, berisi cairan semprot dis-
infektan sehingga memberikan rasa aman 
kepada warga. Harapannya, penyebaran 
Virus COVID-19 di fasilitas publik bisa 
diminimalisir. (Achmad Irfan)
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Pemkot Tangerang Raih Penghargaan Sistem 
Merit dan Luncurkan Aplikasi E-Absen Siswa

Salah satu misi pembangunan daerah adalah mengembangkan 
kualitas SDM melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan 
dan kesejahteraan sosial. Upaya itu diwujudkan melalui tata kelola 
pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Pada Maret 2020, Pemerintah Kota 
Tangerang menerima penghargaan 
sebagai instansi yang telah mene-

rapkan Sistem Merit Kategori Baik dari 
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). 
Dengan begitu, Pemkot bisa melakukan 
pengisian jabatan promosi melalui mana-

jemen talenta secara utuh tanpa harus 
melalui open selection. Tetapi berasal dari 
talent internal Pemkot Tangerang.

Sistem Merit adalah kebijakan dan 
mana jemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 
yang disusun berdasarkan kualifikasi, 
kompetensi dan kinerja yang diberlakukan 

secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. 
Penghargaan tersebut diberikan langsung 
oleh Ketua KASN Agus Pramusinto 
kepada Wali Kota Tangerang Arief Wis-
mansyah, di Pendopo Pemerintahan Kota 
Tangerang, Senin (16/3).

Wali Kota Tangerang Arief R Wisman-
syah mengatakan, dengan adanya ser tifi kasi 
tersebut maka Pemkot bisa menempatkan 
orang terbaik sesuai dengan kompetensi, 
keahlian dan profesionalitasnya.

Sementara Ketua KASN Agus Pra-
musinto menjelaskan, Sistem Merit adalah 
bentuk transparansi dan profesionalitas 
dari kinerja para ASN. “Semoga sertifi kasi 
ini menjadikan Kota Tangerang lebih 
profesional dalam mengelola pelayanan 
dan pembangunan,” ucap Agus.

Sementara untuk mutu pendidikan, Pemkot 
Tangerang telah meluncurkan aplikasi e-Absen 
bagi siswa SD dan SMP se-Kota Tangerang. 
Melalui aplikasi tersebut, para guru dan orang 
tua bisa memantau proses belajar siswa.

“Sebelumnya sudah diluncurkan aplikasi 
e-Raport, dan kini e-Absen. Sehingga se-
mua data pendidikan bisa diakses me lalui 
satu aplikasi yakni Tangerang LIVE,” ujar 
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang 
Masyati. (Achmad Irfan)

Ekonomi Tumbuh, Realiasi 
PAD Meningkat 107,55 persen
Perekonomian Kota Tangerang selama kurun tahun 2019 berjalan sesuai 
harapan. Pendapatan yang sudah disusun, menunjukan hasil yang 
memuaskan dengan raihan melebihi target.

Kota Tangerang juga masih menjadi 
tujuan investasi bagi penanam 
modal melalui kemudahan yang 

di siapkan dan lokasi yang strategis.
Wakil Wali Kota Tangerang H. Sach-

rudin mengatakan, Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) tahun 2019 meningkat 1,42 
poin menjadi 78,43 poin dibandingkan 
tahun 2018. Laju Pertumbuhan Ekonomi 
(LPE) di tahun 2019 yang juga meningkat 
untuk pertumbuhan real estate sebesar 9,42 
persen, informasi dan komunikasi sebesar 
8.85 persen serta konstruksi sebesar 8.23 
persen.

Untuk pengelolaan keuangan daerah, 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 
2019 terealisasi sebesar Rp4,27 Triliun. 

Angka ini meningkat Rp306 Miliar atau 
107,55 persen dibandingkan tahun 2018 
yang tercatat Rp3,97 Triliun. Sedangkan 
belanja daerah tahun terealisasi sebesar 
Rp4,37 Triliun atau meningkat Rp83 
Mi liar (102,10 persen) dibandingkan 
tahun 2018 sebesar Rp4,28 Triliun. “Kita 
juga memberikan apresiasi atas kerja 
bersama sebab meningkatnya kualitas 
penyelenggaraan Pemda dan pelayanan 
publik. Hal ini dibuktikan dengan raihan 
penghargaan Wajar Tanpa Pengecualiaan 
untuk ke duabelas kalinya secara berturut-
turut,” ungkap Wakil Walikota.

Kemudian, Investasi daerah pada tahun 
2019 mengalami peningkatan di ban-
dingkan tahun 2018. Tahun lalu, PMA dan 

PMDN tercatat Rp7,97 Triliun sedangkan 
tahun 2018 sebesar Rp7,67 Triliun. Ada 
kenaikan sebesar Rp300 Miliar hal ini 
atas kepercayaan penanam modal terhadap 
Kota Tangerang yang te lah banyak 
melakukan terobosan da lam kemudahan 
berinvestasi. “Jadi bisa dikatakan, Kota 
Tangerang masih menjadi tujuan investasi 
dengan inovasi dan kemudahan yang 
disiapkan,” kata Wakil Walikota.

Laju infl asi Kota Tangerang tahun 2019 
sebesar 4.30 persen, masih di atas pro-
vinsi sebesar 4.20 persen dan nasional 
se besar 3.41 persen. “Ketimpangan di 
Kota Tangerang masih berada dalam batas 
to leransi,” ujarnya. (Achmad Irfan)

“Kita juga memberikan 
apresiasi atas kerja bersama 
sebab meningkatnya kualitas 

penyelenggaraan Pemda 
dan pelayanan publik. Hal 

ini dibuktikan dengan raihan 
penghargaan Wajar Tanpa 

Pengecualiaan untuk ke duabelas 
kalinya secara berturut-turut.”

FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG.

FOTO-FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG.
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Run & Snap merupakan lomba 
berlari dalam rangka memeriahkan 
hari jadi ke 6 Novotel Tangerang, 
yang diselenggarakan Minggu (8/3). 

Pakons Seafood buka jam 10 pagi 
sampai 10 malam, dengan kapasitas 
tempat mencapai 150 orang. Cumi, 
udang, kepiting, ikan kerapu, dan 
warga laut lainnya, menjadi salah 
satu menu favorit yang dipesan di 
sini.

Peserta turut mengunjungi destinasi 
wisata seperti Kampung Bekelir, 
Flying Deck Cisa dane, Klenteng 

Litang, hingga Taman Ku liner Laksa. 
Kegiatan ini diharapkan membantu upaya 
meningkatkan promosi potensi wisata 
Kota Tangerang. “Salah satunya peserta 
melewati Kampung Be kelir. Lokasi ini 
merupakan pemukiman war ga yang sangat 
instagramable di Kota Tangerang, area 
yang penuh warna mulai dari tembok, 
jalanan, hingga atap rumah. Menjadikan 
tempat ini salah satu tujuan wisata yang 
banyak dikunjungi,” ungkap Windiarto, 
General Manager Novotel Tangerang.

Selain berlari, peserta wajib berswa-
foto di tempat-tempat favorit yang dilewati, 
kemudian mengupload ke akun sosial 
media. Jersey, Waist Bag, BIB Number, 
hingga medali, menjadi fasilitas peserta yang 
berpartisipasi dan mencapai garis fi nish. 

Kemeriahan acara tersebut menjadi salah 
satu upaya yang patut diapresiasi untuk 
pembangunan Kota Tangerang. “Sebagai 
destinasi berbisnis dan berlibur, kami 
berharap bisa memberikan kontribusi positif 
dari sektor bisnis, pariwisata, dan juga 
memberikan manfaat baik bagi masyarakat 
sekitar,’’ tutup Windiarto. (Alfi an Pratama)

2. Fresh
Olahan seafood di sini menggunakan 

bahan yang segar, termasuk makanan 
lautnya. Sebab, kolamnya ada di dekat 
resto hotel. Jadi bisa melihat langsung.
3. Hemat

Meskipun di hotel, Pakons Prime 
Hotel memberikan harga istimewa yang 
bersahabat dengan isi kantong. 
4. Strategis

Letaknya yang berada di pusat Kota 
Tangerang membuat tempat ini mudah ditemui. 
Tepatnya di Jalan Daan Mogot, Sukarasa, 
Kecamatan Tangerang. (Alfi an Pratama)

Run & Snap 
Tingkatkan 
Potensi 
Wisata 

Empat Hal yang Bikin Pakons Seafood Jadi Favorit
Nama Hotel: 

Novotel Tangerang
Bintang: 4

Jumlah Kamar: 266 Room
Kisaran Harga Room: 

Rp 704.000
Fasilitas: Swimming Pool, 

Gym, Ballroom
Nomor Telepon: 
(021) 29679999

Alamat: Jalan Jenderal 
Sudirman Nomor 1, 

Kota Tangerang, Banten Harga yang ditawarkan ramah di 
kantong, mulai Rp50 Ribu. Untuk 
pemesanan lebih dari Rp200 ribu 

akan mendapatkan diskon 20 persen. Hal 
utama yang menjadi pertimbangan tempat 
makan seafood adalah kelezatan rasa 
makanan, tapi ada hal lain yang menjadi 
keuntungan kalau memilih Pakons Sea-
food, yakni ;
1. Resto Seafood Pertama Hotel

Pakons Seafood diklaim sebagai salah 
satu resto seafood di hotel pertama yang 
ada di Kota Tangerang.

Nama Hotel: 
Pakons Prime Hotel

Bintang: 4
Jumlah Kamar:113 Room

Kisaran Harga Room: 
Rp 485.000

Fasilitas: Swiming Pool, 
Pakons Resto, Sky Lounge,

Nomor Telepon: 
(021) 55785888

Alamat : Jalan Daan Mogot 
Nomor 62, Kota Tangerang, 

Banten

FOTO-FOTO: DOK NOVOTEL TANGERANG.

FOTO-FOTO: DOK PAKONS PRIME HOTEL
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Ramadan Iftar Bandara 
International Hotel 
Managed by AccorHotels

Suka Ramen?
Patut Coba Salah Satu dari 4 Menu Ini

Kali ini mereka mengedepankan cita 
rasa kuliner Nusantara. Menu buf-
fet yang tersedia adalah Rendang, 

Gudeg Jogja lengkap dengan Krecek, 
Pepes Ikan, Soto Betawi, Somay, Mie 
Kocok Bancung, Bebek Bumbu Bali, Cumi 
Teutumeh khas Aceh dan Ayam Tuturaga 
dari Manado.

“Banyak makanan khas selera Nusantara 
yang dihidangkan selama Ramadan di Lin-
jani Restaurant. Menunya bervariasi setiap 
hari. Kami juga menyediakan makanan 
tradisional Laksa khas Tangerang,” ucap 
Untung, Executive Chef Bandara Inter-

national Hotel Managed by AccorHotels.
Menu takjil Kolak Pisang, Kolak Biji 

Salak, Bubur Ketan Hitam, Es Pisang Ijo, 
serta Kurma Arab Saudi turut melengkapi 
hidangan. Menu tersebut disajikan secara 
bergiliran dengan harga mulai Rp250 ribu 
perorang. 

Promo yang ditawarkan pada Rama-
dan Buffet kali ini adalah Beli 5 Gratis 
1 untuk minimum reservasi 20 orang. 
Kebersamaan sambil menyantap berbagai 
hidangan menu tradisional dengan suasana 
resort bisa dinikmati jika berbuka puasa di 
tempat ini. (Alfi an Pratama) 

Bulan Ramadan menjadi momen yang ditunggu oleh umat Muslim. 
Biasanya setiap berbuka puasa, banyak hidangan kuliner yang tersedia. 
Seperti Bandara International Hotel Manage by AccorHotels yang 
mengusung santapan Ramadhan Iftar Selera Nusantara 2020.

Mie Ramen merupakan makanan sebuah adaptasi Jepang dari mie 
gandum Tiongkok. Makanan ini sudah sangat populer di Indonesia.

Salah satu restoran yang menjual Ra-
men adalah Ramen Ya. Olahan menu 
Mie Ramen dari Ramen Ya dibuat 

lezat seperti aslinya. 

Berikut 4 menu Ramen Ya 
di Terminal 3 Bandara Soekarno 
Hatta yang menjadi rujukan; 

1. Legendary Chicken Ramen
Pilihan mie ramen lurus atau keriting 

yang disajikan dengan kuah kaldu hangat, 
chasu ayam, telur dan bertaburkan nori 
di atasnya. Menu ini dijual dengan harga 
Rp33 Ribu.

2. Chicken Nakedmen
Ramen keriting tanpa kuah disajikan 

dengan potongan ayam, telur mata sapi, 
rumput laut, dan sepotong jeruk nipis 
yang akan menggugah selera. Makanan ini 
dijual dengan harga Rp28 Ribu.

3. Grilled Chicken Gyoza
Rasakan nikmatnya gyoza bakar lem-

but berisikan daging ayam gurih yang 
di padukan dengan bumbu gyoza khas 
Ramen Ya yang dijual dengan harga Rp21 
Ribu.

4. Chicken Kaarage Curry Don
Saus kari spesial RamenYa akan men-

emani hangatnya semangkuk nasi dengan 
daging ayam karaage yang lembut dan 
nikmat. Menu ini dijual dengan harga 
Rp49 Ribu. (Alfi an Pratama)

Instagram @ramenya 

Nama Hotel: Bandara International Hotel Managed by Accor, Bintang: 5, Jumlah Kamar: 208 Room, 
Kisaran Harga Room: Rp 1,250,000, Fasilitas: Kamar, Resto, Ballroom, Meeting Room, Pool, Spa, Airport Transfer, 

Nomor Telepon: (021) 5597777, Alamat: Jalan Pror Dr. Sediyatmo KM 2, Kota Tangerang, Banten

FOTO-FOTO: DOK BANDARA INTERNATIONAL HOTEL MANAGED BY ACCOR.

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Mengupayakan peningkatan taraf 
hidup manusia dapat dilakukan semua 
orang. Tapi berbeda dengan Komunitas 
Tuman Jasa. Tanpa mengeluhkan 
keterbatasan, kelompok disabilitas 
ini secara mandiri membuka peluang 
dengan berwirausaha melalui kedai 
kopi dan sablon.

 Tuman Jasa 
Tingkatkan 
Potensi Bisnis

Tuman Jasa dikelola oleh kaum disabilitas dengan tenaga profesional 
yang dipercaya. Semua pegawai  dilatih sesuai bidangnya.

Tenaga Profesional Kaum Disabilitas 

Seperti pelatihan barista, dan penge-
lolaan sablon yang telah mendapatkan 
pelatihan dari Pengusaha Percetakan 

Tangerang.
“Untuk kopi, kami telah mendapatkan 

pelatihan dari teman tenaga profesional, 
dan sablon juga. Meskipun demikian,  kita 
tetap profesional untuk menumbuhkan 
inovasi yang baru, agar terus berkembang 
menjadi brand besar,” ungkap Utaryana.

Setiap bulan, produk sablon Tuman Jasa  
mendapat permintaan sekitar 200 kaos. 
Untuk kedai kopi yang buka setiap hari, 

mereka memiliki omset Rp200 Ribu.
“Kalau kaos dari teman-teman peme-

rintah banyak yang support. Termasuk 
ka wan kami di sejumlah koperasi. Nanti 
kami kembangkan dengan mengadakan 
lomba design untuk umum,” tambahnya.

Harga baju produk Tuman Jasa dita war-
kan dengan harga Rp75 Ribu. Sementara  
kopi yang dijual mulai Rp10 Ribu sampai 
Rp20 Ribu. Tuman Jasa merupakan wadah 
bagi kaum disabilitas untuk meningkatkan 
ke man dirian dan tenaga profesional. 
(Alfi an Pratama)

Tuman Jasa adalah gabungan kata 
dari Bahasa Betawi. Tuman berarti 
ke biasaan dan Jasa yang merupakan 

makna lebih dari biasanya. Nama tersebut 
dimaknai sebagai salah satu  bahasa lokal  
familiar di Kota Tangerang yang berarti 
‘kebiasaan banget’.

Pemberdayaan di komunitas ini dila-
ku  kan oleh disabilitas ringan fi sik yang 
terdiri dari 5 orang pegawai. Ada 3 orang 
yang me ngelola kedai kopi, sementara 
2 orang lainnya mengurus usaha sablon. 
Semua kegiatan murni dilakukan oleh 
kaum disabilitas yang berupaya untuk  
meningkatkan potensi diri.

“Awalnya cuma clothing saja, lambat laun 
kita juga berinovasi, menjadi rumah bagi 
teman-teman disabilitas untuk melakukan 
aktifi tas yang bisa menghasilkan dan man-
diri. Tuman Jasa adalah pure produk dari 
masyarakat,” ungkap Utaryana (39), Foun der 

Tuman Jasa.
Kedai kopi dan usaha sablon diresmikan 

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah 
pada 23 Februari 2020. Komunitas Tu-
man Jasa biasanya berkumpul di Gedung 
Harkot, Jalan Raya Merdeka Nomor 53, 
Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. 

Bisnis yang baru dibuka ini diharapkan 
mampu menjadi salah satu brand khas, 
seperti Dagadu dari Jogjakarta, Joger dari 

Bali, dan Tuman Jasa dari Kota Tangerang. 
Namun jika bisnis kedai kopi diharapkan 
bisa membantu kaum disabilitas untuk 
membuka cabang lain.

“Ini bagian dari untuk menggali potensi 
agar mereka bisa lebih berkarya. Mayoritas 
teman-teman disabilitas kita mandiri, 
badan hukumnya dari koperasi. Kami di 
sini merupakan sebuah wadah,” ungkap 
Utar. (Alfi an Pratama)
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FOTO-FOTO: UKON FURKON SUKANDA.

“Awalnya cuma clothing saja, 
lambat laun kita juga berinovasi, 

menjadi rumah bagi teman-teman 
difabel untuk melakukan aktifi tas 

yang bisa menghasilkan dan 
man diri. Tuman Jasa adalah pure 

produk dari masyarakat.”
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Buka puasa di bulan Ramadan 
menjadi momentum penting 
dalam menyelaraskan 
kebersamaan dengan keluarga, 
ataupun teman. Jika Kawan 
LIVE tertarik untuk membuat 
pertemuan saat buka puasa 
bersama, Kampoeng Ramadhan 
Golden Tulips Essential 
Tangerang bisa jadi pilihan.

Paket menu Ramadan Golden Tulip 
Essential Tangerang diselenggarakan 
di Branche Restaurant selama bulan 

puasa dengan harga Rp109 Ribu mulai 
24 April. Paket buka puasa ini  akan me-
nyediakan aneka makanan Indonesia, 
Asian dan Western Food.

“Promo ini menyajikan lebih dari se-
ratus makanan. Pengunjung juga dihibur 
pe nampilan live music setiap hari Sabtu,” 
ungkap Kurniawan Wisnu Jati, Marketing 
Communication Manager Golden Tulips 
Essential Tangerang.

Selain itu, Golden Tulip Essential Ta nge-
rang Hotel menyiapkan tarif khusus bagi 
tamu yang menginap selama Ramadan. 
Pro mo tersebut dengan tarif Rp549 Ribu 
untuk kamar Superrior, dan Deluxe Rp649 
Ribu. Paket itu sudah termasuk sarapan 
atau sahur untuk 2 orang, takjil dan buffet 
buka puasa untuk 1 orang. 

Golden Tulip Essential Tangerang 
dilengkapi 188 kamar superrior, 36 ka mar 
deluxe dan 2 kamar junior suite. Pe man-
da ngan  waterfall pool menjadi daya tarik 
utama dari  hotel ini. (Alfi an Pratama)

Nasi Rawon dengan Bumbu Kluwek 
di Kyriad Hotel Airport Jakarta

Makanan ini disajikan dengan daging 
sapi sanding lamu yang dipotong 
ukuran kecil. Kuah bumbu kluwek 

yang meresap pada bagian sela-sela daging 
sapi ditambah rempah semakin menambah 
cita rasa Nusantara di masakan tersebut.

“Bumbu supnya sangat khas Indonesia, 
yaitu campuran bawang merah, bawang 
putih, lengkuas, ketumbar, kemiri, serai, 
kunir, cabai, garam serta minyak,” ujar 
Heru Siswanto, Food & Beverage Manager 
Kyriad Hotel Airport Jakarta.

Menu yang baru diluncurkan Maret 2020 
ini  merupakan inovasi untuk melestarikan 
kuliner Nusantara. Nasi Rawon bisa di-

nikmati pada jam operasional Serai Res-
taurant Kyriad Airport Hotel dengan harga 
Rp65 Ribu.

“Bagi para tamu yang ingin mencicipi 
Nasi Rawon bisa datang langsung ke Se-
rai Restaurant. Kami menawarkan harga 
yang bersahabat, include dengan Ice Tea,” 
ungkap Fitria Afriani, Executive Secretary 
Kyriad Hotel Airport Jakarta.

Hotel ini miliki 165 kamar dengan fa si litas 
room AC, lemari pakaian, brankas, ketel listrik, 
TV kabel layar datar, dan area tempat duduk. 
Lokasinya strategis di area Bandara Interna-
sional Soekarno-Hatta Jakarta, dan memiliki 
kolam renang outdoor. (Alfi an Pratama)

Nasi Rawon merupakan makanan tradisional khas Pulau Jawa yang 
digemari masyarakat Indonesia. Masakan berupa sup daging dengan 
kuah hitam yang berasa dari bahan dasar kluwek atau pucung. 

Nama Hotel: 
Kyriad Hotel Airport Jakarta

Bintang: 3
Jumlah Kamar: 165 Room

Kisaran Harga Room: 
Rp 348.000

Fasilitas: Kolam Renang, 
Spa, Brankas

Nomor Telepon: (021) 29869090
Alamat: Jalan Marsekal 

Suryadarma Nomor 1, Neglasari, 
Kota Tangerang, Banten

Nama Hotel: 
Golden Tulip Essential 

Tangerang
Bintang: 3+

Jumlah Kamar: 226 Room
Kisaran Harga Room: 

Rp 600.000
Fasilitas: Wifi, Swimming Pool, 

Gym, Spa
Nomor 

Telepon: 02155700899
Alamat: Jalan Jenderal 

Sudirman Kav. 9 Cikokol, 
Kota Tangerang, Banten

Kampoeng 
Ramadhan 
Golden Tulip 
Essential 
Tangerang

FOTO-FOTO: DOK GOLDEN TULIP ESSENTIAL.

FOTO-FOTO: DOK KYRIAD
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Simbiosis Mutualisme 
antara Kampung Anggur 
dan Lebah Trigona Propolis 

Madu 
Trigona 
Melawan 
Corona

Kampung Anggur terletak di RW 03 Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, 
Kota Tangerang. Kampung Tematik ini merupakan pengembangan dari program 
Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) hasil swadaya masyarakat. Kampung Anggur 
memiliki inovasi unik dengan menghasilkan madu dari lebah trigona.

Lebah trigona dibudidayakan pada 500 
kotak yang ada di sekitaran taman 
bermain Kampung Anggur. Beragam-

nya antara tanaman yang ada di Kampung 
Anggur menjadi sumber makanan lebah 
agar dapat menghasilkan madu.

“Panen pada musim bunga, atau musim 
panas sekitar tiga bulan sekali. Kalau 
musim hujan lebih lama, bisa lima atau 
enam bulan, tergantung cuaca,” ungkap 
Budi Santoso, inisiator Kampung Anggur 
sekaligus Ketua RW 03.

Kotak sarang dari kayu ter sebut dibuat 
menarik dengan design rumah adat budaya 
Indonesia. Inisiasi ini tercetus berkat inovasi 
warga yang mencoba memanfaatkan sesuatu 
agar lebih berguna.

“Awal bawa satu kotak dari Rangkas, kita 
kembangkan nambah lagi dua puluh kotak. 
Akhirnya swadaya warga saja, dan kita cari di 
tempat rumah warga. Ada be berapa lebah liar 
trigona yang tidak dikelola, akhirnya dibawa 
ke sini,” tambahnya.

Lebah trigona merupakan lebah yang 

ramah lingkungan sehingga aman jika 
dibudidayakan pada pemukiman padat, 
karena tidak menyengat. Perawatan lebah 
trigona cukup sederhana hanya cukup 
dikontrol setiap hari dari hama, dan tidak 
ditaruh pada tempat yang langsung terkena 
sinar matahari. (Alfi an Pratama) Madu dari lebah trigona beda de-

ngan madu hutan yang memiliki 
rasa lebih manis. Madu trigona 

me miliki rasa kombinasi manis dan asam, 
cocok menjadi campuran minuman hangat. 
Namun belum banyak yang tahu kalau 
propolis dan madu lebah Trigona juga bisa 
menghentikan perkembangbiakan Virus 
Covid-19.

Peneliti dari Fakultas Teknik Uni ver-
sitas Indonesia Muhamad Sahlan telah 
mengembangkan senyawa propolis asli 
Indonesia. Senyawa ini dihasilkan dari 
lebah tetragonula biroi aff sebagai alterna-
tif pengobatan dan pencegahan penyebaran 
Virus Corona.

Propolis yang terdapat pada lebah tri-
gona tersebut mampu menghambat pro-
ses menempelnya virus pada sel ma nusia 
yang mirip dengan senyawa N3. Selain 
pro  polisnya, madu dari le bah trigona 
yang dihasilkan Kampung Anggur diklaim 
mampu meningkatkan imunitas tubuh 
manusia. Manfaat madu trigona juga 
mam pu melancarkan pe redaran darah, 
penyembuhan luka, pen cegahan stroke, 
dan yang lainnya. (Alfi an Pratama)

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Diskusi, bersenda gurau dengan teman, pasangan atau keluarga bisa 
dilakukan jika kita berkunjung di WM Koffi e.

Tempat ini berdiri di atas bangunan tua 
dengan nuansa Betawi, layaknya di 
rumah Engkong.

“Kayak ngopi di rumah Engkong, emang 
ini rumah mertua. Bangunannya masih 
asli Betawi yang dibuat tahun 80an. WM 
Koffi e singkatan dari kata Warung Mangga 
Koffie, karena memang daerahnya ini 
disebut Warung Mangga,” ungkap Erlih, 
pemilik WM Koffi e.

Bangunan dengan luas sekitar 300 Me-
ter ini merupakan bekas bangunan rumah 
adat Betawi yang dijadikan kedai kopi. 
Jejeran pepohonan rimbung di halaman 
rumah menambah keasrian suasana alam 
yang teduh.

Terdapat pohon ceri besar dengan je-
jeran bangku kecil pada bagian tengah 
halaman yang bisa menampung 26 orang. 
Saat malam tiba seakan menampakkan 
ketenangan dengan hiasan lampu orange 
yang menjuntai di atas tali.

“Konsepnya sederhana biar semua orang 
bisa masuk, yang tua dan muda, semua 
bisa terjangkau harganya. Kalau di dalem 
sengaja gak dikasih kaca, biar bisa nikma-

tin alam terbuka saja,” tambah Erlih saat 
ditemui tim LIVE Magz.

Meskipun di dalam ruangan, WM Koffi e 
tidak menutup jendela dengan kaca. Ter bu ka 
begitu saja, tanpa pembatas yang bisa mem-
buat suasana tempat menjadi pe ngap. Bagian 
dalam ruangan ini mampu me nam pung 
sekitar 30 orang. (Alfi an Pratama)

Ini Menu Rujukan Kalau 
Mampir di WM Kuffi e

WM Kuffi e

Serasa Ngopi 
Dirumah Engkong

Tempatnya yang teduh dan menjadi 
rujukan tempat nongkrong ini  punya 
menu andalan minuman yang bisa 

menjadi pilihan. Minuman WM Ice dan 
dan V60 Ijen Karamela menjadi menu 
yang wajib dipesan ketika berkunjung ke 
tempat yang sudah ada sejak 2015 ini.

Ciri khas yang paling mengidentifi kasi-
kan tempat ini adalah minuman WM Ice. 
Minuman ini diracik secara khusus hasil 
kombinasi rempah kayu manis berpadu 
dengan kopi. Sedangkan V60 Ijen Karamela 
cocok bagi yang suka menikmati minuman 
kopi dengan rasa kafein yang soft.

“Biasanya WM Iced Kopi favorit juga, 
ka rena kalau ke sini ciri khasnya yah itu. 
Ada juga minuman lain, kalau yang gak 
suka kopi ada Thai Tea dan yang lainnya. 
Kalau menu makanan ini nuansa kulineran 
Betawi, macam-macam,” ungkap Erlih.

Menu tersebut adalah Gurame Pecak, 
Pepes Ikan Mas, Gurame Asam Manis, 
Ayam Goreng, Bebek Goreng dan yang 
paling khas Betawi adalah Ikan Jambal. 
Ikan Jambal sajian makanan pedas dari 
tulang ikan yang diolah sedemikian rupa. 

Jika Kawan LIVE tertarik untuk menco-
ba menu tersebut, WM Koffi e bisa menjadi 
pilihan. Buka setiap hari mulai jam 4 sore 
sampai jam 11 malam dengan harga yang 
relatif murah. (Alfi an Pratama)

WM Koffi e
Instagram @wmkoffi e

Jalan Kyai Maja No 157, Panunggangan, Kota Tangerang.

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Wanita berusia 60 tahun ini mengaku 
dalam sehari bisa menjual sampai 200 
porsi. Satu mangkuk sotonya sudah 
dilengkapi kuah bening yang kental 
dengan kaldu, irisan ayam, dan irisan telur. 
Soto Mak Ijah juga dilengkapi potongan 
kentang, daun bawang, sayuran kol, tomat, 
dan ceker.

Hal yang paling disukai dari Soto Mak 
Ijah adalah cekernya. Salam satu hari Mak 
Ijah bisa menghabiskan sekitar 4 Kilo-

Lebih dari 
1 Dasawarsa 
Berkiprah

Soto Mak Ijah 

Soto Ayam Dipercaya 
Dapat Netralisir Covid-19gram ceker, dan 4 Kilogram telur. Ceker 

yang diolahnya terasa empuk sampai ke 
permukaan tulang, sehingga semua bagian 
bisa disantap. “Tambahan telur karena dulu 
emang mau buat lebih penuh aja dalam 
satu mangkuk. Jadi kelihatan lengkap dan 
bikin kenyang,” katanya. Kedai soto ini 
buka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 
sore di Jalan Kebon Jahe, Kelurahan Suka-
rasa, Kecamatan Tangerang, tidak jauh dari 
Stasiun Tangerang. (Alfi an Pratama)

dan bawang putih. Bahan- bahan tersebut 
dipercaya mampu menetralisir beragam 
virus, termasuk Covid-19.

“Waktu itu saya lihat berita kata Bu 
Risma kalau lagi banyak Corona begini 
anjurin makan soto dan rawon. Jahenya 
aja dalam sehari saya buat satu Kilogram 
buat kuahnya doang. Makanya lebih terasa 
hangat ke badan juga,” ungkap Mak Ijah 
sambil menyiapkan soto.

Prof Dr drh Chairul Anwar Nidom, 
seorang profesor dari Universitas Air lang-
ga (Unair) Surabaya menyebutkan ramuan 
jahe dapat mencegah penularan Virus 
Corona dalam tubuh manusia.

Selain jahe, kandungan kunyit, sereh, 
dan daun jeruk, sering dipakai sebagai 
ramuan jamu tradisional yang mampu 
meningkatkan daya tahan tubuh. Selain 
lezat dan enak, menikmati Soto Ayam Mak 
Ijah ternyata punya manfaat bagi tubuh. 
Selamat mencoba. (Alfi an Pratama)

Olahan soto ayam yang dibuat terasa 
lezat dengan kuah bening. Kaya 
akan bumbu rempah yang bersatu 

menjadi sangat sedap. Mak Ijah mulai 
berdagang lebih dari 1 Dasawarsa, atau te-
patnya mulai tahun 2002. “Sudah lumayan 
lama, punya resep memang sendiri. Ma-
saknya sendiri di rumah. Dari kuah kaldu 
campuran ceker, sampe telornya. Kadang 
yang datang juga dari luar kota pada 
kemari,” ungkap Mak Ijah.

Salah satu kuliner Nusantara 
yang sudah banyak dikenal 
adalah soto. Makanan berkuah ini 
dilengkapi daging yang banyak 
disukai masyarakat. Seperti 
halnya Soto Ayam Mak Ijah.

Soto Ayam Mak Ijah sudah dipercaya 
sejak belasan tahun dan masih ber-
kiprah menjajakan dagangannya 

sampai saat ini. Kelezatannya membuat 
tempat ini diminati semua kalangan. 
Namun sudahkah Kawan LIVE tahu 
bah wa makanan ini bisa men jadi rujukan 
untuk meningkatkan daya tahan tubuh?

Fenomena Virus Covid-19 yang ber-

kem bang sejak awal 2020 seakan meng-
gemparkan dunia. Namun semua dapat 
dikendalikan jika kita sadar akan kesehatan 
dan mengkonsumsi makanan yang mampu 
meningkatkan sistem imun.

Soto Ayam Mak Ijah bisa menjadi ru ju-
kan, sebab bahan olahan kuahnya adalah 
rempah alami seperti jahe, kunyit, sereh, 
daun jeruk, ketumbar, bawang merah, 

“Waktu itu saya lihat berita kata 
Bu Risma kalau lagi banyak Corona 

begini anjurin makan soto dan 
rawon. Jahenya aja dalam sehari 

saya buat satu Kilogram buat 
kuahnya doang. Makanya lebih 
terasa hangat ke badan juga.”

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Permakultur Kebun Tin 

Semangat Jaga Ekosistem Bumi 
Pupuk Organik dari Olahan Sampah 

Permakultur diperkenalkan oleh Josep Russell Smith pada tahun 1929, dan dipo pulerkan oleh Bill Mollison dan 
David Holmgren di tahun 1978. Permakultur merupakan kepanjangan dari kata Permanent Agliculture, yang berarti 
sistem pertanian swadaya masyarakat berdasarkan ekosistem alam.

Kebun Tin Permakultur dikelola 15 
peng giat lingkungan yang aktif me-
rawat dan menjaga tanaman. Setiap 

pagi dan sore hari, mereka melakukan pe-
nyiraman agar tanaman bisa tumbuh subur.

Perawatan dengan cara pemberian pupuk 
secara rutin juga dilakukan untuk menjaga 
tanaman. Pupuk organik yang mereka 
gunakan didapat dari Tempat Pembuangan 

Sampah Terpadu (TPST) Benua Hijau. 
“Pupuknya organik. Mikroorganismenya 
juga dari sampah. Kalau pupuk cairnya 
eco enzyme, hasil dari fermentasi limbah 
dapur organik seperti ampas buah dan 
sayuran,” kata Eko.

Sebanyak 50 karung pupuk kompos menjadi 
awal pengembangan lahan yang dulunya 
merupakan kandang babi tersebut. Hal ini 

dilakukan agar siklus ekosistem bumi dapat 
terjaga. “Pengelolaan dilakukan mandiri. 
Sebelumnya sudah koordinasi juga sama 
pemerintah setempat, baik RT, RW, ke lurahan, 
dan Kecamatan. Setiap hari ka mi panen 
sayuran kayak kacang panjang dan daun sing-
kong. Ini merupakan upaya un tuk menjaga agar 
bumi tetap sehat dan masyarakat sejahtera,” 
tutupnya. (Alfi an Pratama)

Konsep pertanian dengan tujuan men-
jaga ekosistem ketahanan pa ngan 
bumi ini juga dikembangkan mas-

yarakat di Neglasari. Permakultur Kebun 
Tin berdiri di atas tanah Daerah Aliran 
Sungai (DAS) seluas 600 Meter Persegi.

“Kebun Tin mulai masih dalam tahap 
pengembangan dan perencanaan sorgum. 
Kami pakai tanaman perennial dan bien-
nial yang memanfaatkan olahan sampah. 
Tanamannya ada jagung, kacang tanah, 
pare, buncis, singkong,” ungkap Fauzan 
Eko, inisiator Permakultur Kebun Tin.

Kegiatan ini bekerjasama dengan Ko-
munitas Benua Hijau Indonesia, Karang 
Ta runa, dan Ke camatan Neglasari. “Ka-
mi bergerak sen diri, tidak ada hibah. 
Se a danya saja. Berharap nantinya dapat 
men jadi sumber ketahanan pangan kota. 
Karena semangat cinta lingkungan harus 
dikampanyekan,” tambah Eko saat ditemui 
tim LIVE Magz. (Alfi an Pratama)

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Pernikahan berlangsung pada tanggal 
1 Februari 2020 lalu, dengan jumlah 
100 tamu undangan dari keluarga 

dan teman terdekat. Pernikahan terdiri dari 
2 acara, yakni akad pagi hari untuk tamu 
keluarga, dan resepsi di malam hari untuk 
tamu undangan teman mereka.

“Malam resepsi kami cuma pakai sne akers 
yang didapet dari kado, jeans, dan dress. 
Make up juga gak pakai, dandan sendiri saja. 
Backdrop design bohemian de ngan dream 
catcher dan macrame yang meng gantung. 
Konsep ini udah disiapin sejak beberapa 
bulan sebelumnya,” kata Syahona.

Konsep pernikahan yang unik ini te lah 
mendapatkan restu kedua keluarga. Mes-
ki  pun sebelumnya mengalami ke sulitan 
un tuk meyakinkan. Biaya per nika han 

Honeymoon ke Bali Honeymoon ke Bali 
pakai Sepeda Motorpakai Sepeda Motor

Pernikahan Intimate Pernikahan Intimate 

Nikah Sekali Nikah Sekali GakGak Pakai Gengsi Pakai Gengsi
Pernikahan menjadi momentum menyenangkan ini dilakukan dengan cara 
unik dan menarik. Seperti yang dilakukan Fauzan dan Syahona. Pasangan dari 
Kecamatan Pinang ini melangsungkan akad se der hana di rumah makan dan 
konsep  re sepsi yang kasual di cafe.

menghabiskan dana sekitar Rp25 Juta. 
Dengan rincian akad pada pagi hari Rp10 
Juta dan resepsi pada malam hari Rp15 Juta.

Biaya kebutuhan pernikahan dikum pul-
kan Fauzan dan Syahona tanpa me minta 
tambahan bantuan dari orang tua. Ke-
perluan pernikahan, penyusunan dan per-
lengkapan acara, sampai dengan mencetak 
undangan dilakukan secara mandiri.

“Undangan juga bikin sendiri, ngeprint 
sendiri, design sendiri. Pemilihan tempat 
sendiri, konsep acara juga. Semua diker-
jain secara mandiri, biaya pernikahan juga 
murni patungan kami berdua seadanya 
saja. Bukan karena pilih murah, karena kita 
maunya sederhana. Sebenernya bisa aja 
gadai SK pegawai, tapi gak mau ngutang,” 
ungkap Fauzan. (Alfi an Pratama)
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Pasangan Fauzan dan Syahona bu kan 
cuma mewujudkan impian per-
nika han dengan konsep sederhana. 

Mereka juga telah mewujudkan keinginan 
lain nya untuk honeymoon ke Bali meng-
gunakan sepeda motor. Mereka berangkat 

pada 3 Februari menggunakan motor antik 
milik fauzan.

“Ide gila ini muncul tiba-tiba pas selesai 
nikah. Tadinya mau langsung berangkat, 
tapi harus istirahat dulu. Seneng saja sih 
di jalan, bisa liat view perjalanan dari kota 

ke kota. Karena jauh, kalau capek istirahat 
dulu,” ungkap Fauzan.

Perjalanan dilakukan melewati beberapa 
kota sampai pada akhirnya mereka me-

mu tuskan berhenti di Malang, dan 
melanjutkan perjalanan ke Bali dengan 
bus. Waktu tempuh perjalanan dilalui ham-
pir dalam kurun waktu 1 minggu.

Sementara itu motornya dititipkan pa-
da jasa pengiriman ke rumahnya agar 
bisa melakukan perjalanan dengan lebih 
aman. Sepanjang perjalanan menuju ke 
Bali, mereka juga sempat berkunjung ke 
be berapa destinasi wisata di pulau Jawa. 

Setelah sampai di Bali, mereka menik-
mati beberapa hari liburan dengan aman 
dan nyaman. Saat pulang ke Tangerang 
mereka memilih trasportasi udara. Jumlah 
total biaya bulan madu yang dikeluarkan 
hanya sekitar Rp6 Juta.

 “Kalau buat kami itu semampunya saja, 
sebisanya. Kalau bisanya cuma segitu, ya 
sudah. Jangan sampai maksain diri buat min-
jem atau ngutang. Dari dulu kami pa ling anti 
ngutang,” tambah Syahona. (Alfi an Pratama)

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.



34   Live Magazine 2020 Live Magazine 2020   35

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

Minuman alami tersebut diproduksi 
oleh Benua Hijau Indonesia 
de ngan nama produk Olahan 

Nusantara (ON).
Minuman ON Kefi r terbuat dari hasil 

ekstraksi biji kefi r yang difermentasikan 
dengan bakteri lactobacillus brevis, strep-
tococcus lactis, dan saccharomyces cere-
visae. Mikroorganisme dalam kandungan 
Water Kefi r memberi efek positif dalam 
membantu respon imun agar lebih sehat.

“Kami membuat minuman Kefir ini 
dikombinasikan dengan buah-buahan 
lokal, selain menyehatkan, juga dapat 
meningkatkan penjualan buah lokal. Nanas 
menjadi pilihan buah pertama eksperimen 
yang didapat dari hasil studi banding Per-
makultur di Bandung tahun lalu,” ungkap 
Aan, Inisiator ON.

Selain Water Kefi r, minuman ON Kom-
bucha juga dapat membantu menjaga 
kesehatan imunitas tubuh seseorang. 
Karena memiliki kandungan nutrisi asam 

Cara pembuatannya yang unik men jadi 
perhatian para pembeli. Pem bua tannya 
dibakar dengan arang pa da bagian atas 

adonan yang membuat rasa kue menjadi 
garing pada bagian luar, na mun tetap lembut 
pada bagian dalam kue. 

Lumeran cokelat yang ada dida lam 
menambah kesan menarik saat me ngun-
yah nya. Ryan merupakan satu-satunya 
pe dagang asal Garut, Jawa Barat yang 
men jual Kue Balok di sekitaran Taman 
Cibodas Kota Tangerang. Kue ini paling 
cocok disajikan saat hangat dan ditemani 
dengan secangkir kopi.

“Cocok kalau buat ngopi. Sudah lumayan 
rame karena emang lagi hits katanya. Jadi 
dibawahnya juga ada kompor buat ma-
saknya, tapi diatasnya juga dipanggang 
pa kai areng yang jadi penutup pas lagi 
masaknya,” ungkap Ryan (23), Penjual.

Jika Kawan LIVE tertarik bisa langsung 
datang ke pedagang yang ada di Taman 

ON Kefi r dan ON Kefi r dan 
Kombucha Kombucha 
Jaga ImunitasJaga Imunitas Kue Balok Paling Cocok Sebagai ‘Teman Ngopi’
Menjaga imunitas tubuh ditengah 
fenomena Covid-19 menjadi suatu 
keharusan untuk ditingkatkan, 
salah satunya dengan cara 
mengkonsumsi minuman 
berkhasiat Kefi r dan Kombucha.

Kuliner Nusantara semakin banyak 
macamnya, seperti Kue Balok 
yang berasal dari Jawa Barat. Kue 
dengan bentuk balok ini menjadi 
camilan tren  kalangan milenial 
karena miliki tekstur yang lembut 
dan rasanya yang legit. 

asetat, asam glukonat, asam glukoronat, 
hingga asam sitrat yang menyehatkan 
imunitas. Minuman ini terbuat dari bahan 
dasar hasil fermentasi teh hijau dengan 
Kombucha.

“Setelah ditelisik, minuman Kombucha 
ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. 
Produk ini baru kami jual kepada warung 
dekat lingkungan dekat rumah, minuman 
fermentasi ini merupakan minuman pro-

biotik untuk menjaga imunitas seseorang,” 
tambah Aan. 

Water Kefi r ON dengan ukuran 1 botol 
300 ml dijual dengan harga Rp 25 ribu, 
sedangkan Kombucha ON  dalam satu 
botol ukuran 500 ml dijual dengan harga 
yang sama. Minuman probiotik ini menjadi 
salah satu produk yang mampu menjaga 
kekebalan tubuh agar lebih meningkat diten-
gah penyebaran Covid-19.(Alfi an Pratama)

Cibodas, Kota  pada jam 4 sore sampai 
jam 10 malam . Kue Balok yang dijual 
de ngan harga Rp 30 Ribu per 10 pcs. 
Jika ingin menambah topping, maka bisa 
menambahkan Rp 5 Ribu.

Varian Kue Balok yang dijual terdapat be-
berapa rasa, yakni original, cokelat, keju dan 
selai rasa. Dalam sehari camilan berbahan dasar 
tepung terigu ini bisa terjual sampai dengan 150 
kue balok. (Alfi an Pratama)

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Tips Produktif 
Work From Home

Untuk menyiasati hal 
tersebut ada baiknya untuk 
memperhatikan hal berikut:

1. To Do List
Saat malam tiba, lakukan tugas pe ker jaan 

se suai dengan urutan. Misal, jam 9 pagi me-
nger jakan proposal, jam 11 siang mengisi data, 
dan sete rus nya. Cara ini menjadi efektif untuk 
menggiring kita menjadi disiplin.

3. Jangan ‘Nyender’  di kasur
Positioning bagian sisi kiri ditemani se-

cangkir kopi dan camilan, bagian te ngah lap top, 
dan kanan mouse. Selain itu jauhkan Kawan 
LIVE dari benda yang em puk, misal bantal 
ataupun kasur. Ke tika ide sedang buntu, benda 
tersebut yang membuat orang menjadi malas 
yang tak beraturan, dan berakhir dengan tidur 
ter lelap. (Alfi an Pratama)

2. Minum Kopi Secukupnya
Sajikan secangkir kopi beserta de ngan ca mi-

lannya. Pelengkap kecil ini yang men jadi salah 
satu moodboaster se seorang apa bila sedang 
buntu dalam mencari ide. Kurangi makanan 
berat agar terhindar dari kantuk.

Work From Home (WFH) sebenarnya sudah 
banyak dilakukan oleh pekerja paruh 
waktu atau freelancer. Namun beberapa 
pekerja yang biasa di kantor mengalami 
shock culture. Karena di rumah terbiasa 
un tuk beristirahat, akibatnya jadi malas 
untuk mengerjakan pekerjaan. 

 WFH Tingkatkan Keharmonisan Keluarga
Penetapan Work From Home (WFH) selama penyebaran 
Pandemi Covid-19 ditetapkan oleh Pemerintah sejak 16 Maret 
hingga 31 Maret 2020 lalu menimbulkan banyak keunikan. 
Meskipun pro dan kontra juga menjadi persoalan, namun hal 
ini secara tidak sadar menimbulkan dampak positif.

Masyarakat yang menjalani 
work from home (WFH) 
atau kebijakan kerja dari 

rumah perlu memanfaatkannya 
dengan memperkuat interaksi antar 
anggota keluarga. Sebab, kegiatan 
be lajar mengajar, bekerja, ataupun 
ber bin cang hanya dalam ruang 
linkup keluarga. Salah satunya Tris-
na, seorang Ibu yang membimbing 
kegiatan sekolah dirumah nya Juru-
mudi, Kota Tangerang.

“Jadi banyak waktu juga sama 
anak, Ayah nya juga jadi bisa bantu 
ngajarin ka lau lagi senggang ker-
ja an nya. Meskipun sedikit bosan, 
tapi ini jadi alternatif m enambah 
kedekatan emosional menjadi ke-
luarga harmonis, banyak ngobrol, 

makan bareng, dan cerita-cerita,” 
ungkap Ibu 2 anak tersebut.

Kesibukan masing-masing jadi 
lebih terkontrol dengan adanya him-
bauan Work From Home. Namun, 
WFH bukan berarti semua waktu 
hanya digunakan untuk bekerja saja. 
Ada saatnya keluarga  berkumpul 
dan bersama-sama. Oleh karena itu, 
siapkan waktu untuk Play toget-
her dan Pray together. 

Selain itu, WFH merupakan cara 
Tuhan Yang Maha Kuasa untuk 
meningkatkan ke harmonisan keluarga 
sekaligus menguji integritas pekerja. 
Apakah kualitas pekerjaan sama 
baiknya saat bekerja di rumah, dengan 
saat kita bekerja bersama dengan tim 
kerja di kantor. (Alfi an Pratama)
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Manfaat jamu gendong bisa meng hangatkan tubuh, 
melancarkan sirkulasi darah, detoksifi kasi, me-

re dakan batuk, meriang dan lainnya. Man faat 
tersebut biasanya dirasakan oleh pelanggan setia jamu 
tradisional. 

 “Pahitnya bukan main, seperti tidak pernah hilang 
dari mulut dan tenggorokan meskipun sudah minum 
air jahe manis. Tapi setelahnya memang enak ke badan. 
Saya kalau sakit apa gitu, pasti dibarengin minum jamu 
gendong seperti ini,” ungkap Suhartini.

Meskipun demikian, masyarakat juga perlu hati-hati 
dalam memilih penjual jamu gendong. Sebab higie-
nitas produk ju ga perlu diperhatikan yang sudah jadi 
langganan. (Alfi an Pratama)

Jamu Tradisional 
yang Dirindukan

Jamu Gendong 
Dipercaya 
Kaya Manfaat

Jamu tradisional, atau jamu gendong 
sudah dikenal sejak abad 19. Penjualnya 
biasa berkeliling dari rumah ke rumah 
menggunakan bakul yang diikat dengan kain. 

Berdasarkan penelitian Kementerian Kesehatan, 
50 persen penduduk di Indonesia meminum 
jamu. Dari 50 persen ter sebut, 96 persennya 
menyatakan mendapatkan manfaat bagi 
kesehatan setelah meminum jamu secara alami.

Jamu gendong dipercaya punya kaya manfaat 
karena menggunakan rempah murni yang 
diolah secara langsung.

Namun di era yang berkembang pesat, jamu 
gendong semakin sedikit penjualnya. Bahkan 
sudah sangat jarang lagi bisa kita temui. Kerinduan 
akan kehadiran jamu gendong dirasakan sebagian 
masyarakat sejak wabah Virus Covid-19 merebak. 
Jamu gendong dipercaya dapat menjadi alternatif 
untuk menangkal penyebarannya.

“ Saya minum jamu gendong sejak remaja. 
Hampir setiap hari sampai se karang. Karena 
memang enak ke badan. Lebih alami dibanding 
obat campuran kimia,” ungkap Suhartini, 37, 
pelanggan jamu gendong.

Peneliti pangan Universitas Gajah Mada (UGM) 
Jogjakarta Prof. Dr. Murdijati Gardjito menyatakan, 
masyarakat Jawa percaya jika penyakit datang 
dari segala penjuru. Maka dari itu, delapan jenis 
minuman pada jamu gendong mewakili obat untuk 
menghindarkan penyakit.

Jamu gendong biasa memiliki pilihan Beras Ken-
cur, Kunyit Asam, Sambiloto atau Brotowali, Jamu 
Watukan, Cabe Puyang, Jamu Galian, Jamu Kuat, 
dan yang terakhir Jamu Kencur. Kedelapan jenis 
jamu yang biasa dijual oleh pedagang jamu gendong 
tersebut mempunyai banyak khasiat, dan daya tahan 
tubuh.

Minuman tradisional ini juga dijual sangat ekonomis. 
Satu gelas kecil dibanderol dengan harga Rp5 Ribu. 
Jamu gendong merupakan warisan nenek moyang yang 
sejak dulu dipercaya dapat menjaga kesehatan dan 
cocok menjadi alternatif vitamin. (Alfi an Pratama)

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

3333383883883838383838838338383838383833838338383883833388383883838338383838833883   LivLivLivLivLivLLivLivLivLivLivLivLivLivivLivLivLivLivLivLivLivLivLivLivLivLivviviLivLivLiviivLivvLL vLivvvvvvivee Mee Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Mee Me Me MMe Me MMe Me Me Mee Me agagagagagagagagagagaagagagagagggagagaaaaaaaagagaagaaggaggaaagggaagagaaaaaggaaaaagaaa aa aagagagaaaaaag zinzinzinzinzinzinzinzinzzinzzzinizinzinziniinziniinzinnninzininzinzinzzzininzinzininnzinzzzzinnz nnininzz e 2e 22e 22e 2e 2e 2e 22e 2e 2e 222e 2e 2e 2e 2e 2e 22e 2e 2ee 2e 2e 222e 2e 2e 2ee 2e 2e 22e 2e 2ee 222e 2e 2ee 2ee ee 02002002002002002002020020020020020020020200200200200200200202002020020200200200202202020200202002020002000200200020020020202000200200000 000200022

Jaammu tradisional, atau ja
ssuuddah dikenal sejak aba
bbiaasa berkeliling dari rum
mmeenggunakan bakul yan

amu gendong dipercay
karena menggunakan r
diolah secara langsung

NNamun di era yang berkem
ggggegeegggg nndong semakin sedikit pen
ssuuuddah sangat jarang lagi bisa
akkaakakakaakakkaan kehadiran jamu gendon
mmmmmmassyarakat sejak wabah Viru
JJJaaaammu gendong dipercaya dap
uuunnnntutuk menangkal penyebaran

““Saya minum jamu gendo
HHHHHHaH mmpir setiap hari sampai 
mmmmemmmmm mmang enak ke badan. Le
oobobobboooboo aat campuran kimia,” ung
pppeeeepeppelanggan jamu gendong.

PPeneliti pangan Universita
JJJooooggjakarta Prof. Dr. Murdijat
mmmmmmassyarakat Jawa percaya jik
dddaaaarri segala penjuru. Maka da
mmimmmmmmm nnuman pada jamu gendon
mmmmmem nnghindarkan penyakit.

Jamu gendong biasa memi
ccuuurr, Kunyit Asam, Sambiloto
WWWWWaaWWW tukan, Cabe Puyang, Jam
dadaaaadadaad nn yang terakhir Jamu Kenc
jaaaaaaajammmu yang biasa dijual oleh p
ttteteerrssebut mempunyai banyak 
tuubbuuh.

MMinuman tradisional ini jug
SSaatuu gelas kecil dibanderol de
Jaammmu gendong merupakan wa
seejjaak dulu dipercaya dapat me
cooccok menjadi alternatif vitam
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Olahan Mie Ayam Banyumas Tirta 
Kencana dikenal dengan rasanya 
yang ‘medok’, atau lebih padat 

bum bu rempahnya. Apalagi jika disajikan 

Tirta Kencana 

Mie Ayam 
Medok dari 
Banyumas
Mie ayam menjadi salah satu makanan 
favorit bagi masyarakat Indonesia. 
Seperti Mie Ayam Banyumas Tirta 
Kencana yang bisa terjual sampai 
500 porsi dalam sehari. Kedai yang 
terletak di Jalan Pandan Raya, 
Karawaci  ini selalu dipenuhi oleh 
pengunjung.

dengan tambahan topping ceker yang tidak 
keras dan tidak terlalu lembek saat di-
kunyah. Kuahnya yang sedap men jadikan 
makanan ini terasa lengkap.

“Kalau perbedaan terletak pada rasa. 
Karena kita punya bumbu masing-masing 
yang khas. Resep ini saya dapat waktu ngi-
kut dagang mie ayam di Bangka,” ungkap 
Muhammad Andhito, pemilik Mie Ayam 
Banyumas Tirta Kencana.

Mie Ayam Banyumas tidak terlalu 
berbeda dengan mie ayam lainnya. Be-

da nya di sini disajikan terpisah dengan 
kuahnya. Kuah bening yang dilengkapi 
dengan daun bawang dan minyak khusus 
membuat terasa lebih sedap.

Irisan ayamnya juga penuh dengan da-
ging tanpa ada bagian tulang. Dalam sehari 
mereka bisa menghabiskan bahan pokok 
daging ayam sekitar 40 Kilogram. Sementara 
bagian ceker bisa mencapai 15 Kilogram 
sehari. Kini Mie Ayam Banyumas Tirta 
Kencana telah memiliki 2 cabang di daerah 
Kota Tangerang. (Alfi an Pratama)

Namun berkat ketekunan dan se ma-
ngat  nya, kini Andhito dapat mem-
pe  kerjakan 11 pegawai di setiap 

res toran. Saat ditemui tim LIVE Magz, 
An  dhito membagikan motivasinya untuk 
menjadi pengusaha. Berikut kiatnya;

1. Mental
Andhito mempercayai mental yang kuat 

akan mendapat keberhasilan. Menurutnya, 
berdagang itu perlu jiwa kesatria yang tidak 
perlu takut malu untuk berdagang sepenuh hati.

2. Modal
Modal utama untuk memulai usaha 

adalah niat, dan optimis. Hal tersebut yang 
menjadi awal Anditho menjadi pengusaha 

sukses. Namun selain itu juga perlu modal 
materil untuk mengembangkan.

3. Sabar
Sabar dan selalu berdoa, pesan ini 

didapat dari gurunya. Jatuh bangun adalah 
makanan utama dalam merintis kesuk-
sesan. Namun juga mesti dibarengi dengan 
bersabar dan berdoa. 

4. Sedekah
“Matematika Tuhan lebih mujarab 

dibanding matematika di dunia,” ucapnya. 
Hal tersebut yang mendasari Andhito 
un tuk tak lupa berbagi dan menyisihkan 
re jekinya kepada yang membutuhkan. 
(Alfi an Pratama)

Andhito 
Berbagi 
Kiat Singkat 
Menjadi 
Pengusaha
Muhammad Andhito 
menjadi motor dalam 
merintis bisnis kuliner ini 
sejak tahun 2000. Selama 
20 tahun tersebut, jatuh 
bangun kerap dialaminya.

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Setiap Tamu adalah Raja
Days Hotel and Suites by Whindam merupakan hotel berbintang empat 
yang berlokasi di area Bandara Soekarno-Hatta. Tepatnya di Jalan 
Pembangunan 3, Kota Tangerang. Days Hotel and Suites adalah salah satu 
jaringan hotel yang dikelola oleh Wyndham Group International. 

Terdapat 4 jenis tipe kamar yang 
dimiliki, yaitu Superior Room, De-
luxe Room, Junior Suite dan Royal 

Suite. Dengan total jumlah kamar 119 unit. 
Untuk jenis kamar yang memiliki bath-
tub mulai dari tipe kamar Junior Suites. 
Sedangkan untuk jenis kamar Royal Suite, 
dikarenakan ekslusif, jenis kamar ini hanya 
miliki 1 kamar saja.

“Kami selalu memberikan layanan 
terbaik untuk tamu. Bagi kami setiap 
tamu adalah raja teristimewa yang perlu 
di berikan service terbaik agar bisa mem-
berikan kesan terbaik bagi hotel,” kata 
Triyanto, Senior Sales Manager Days 
Hotel and Suites by Whindam.

Fasilitas di dalam kamar tersedia free wi-fi , 
TV channel, kamar mandi dan meja kantor. 
Dengan ciri khas di masing-masing kamar 
yakni terdapat alat musik angklung. Days 
Hotel and Suites by Wyndham memiliki 
kelebihan lain, yaitu dengan adanya free city 
car airport shuttle 24 jam. (Alfi an Pratama) 

Nama Hotel: Siti Hotel
Bintang: 3

Jumlah Kamar: 130 Room
Kisaran Harga Room: Rp 250.000

Fasilitas: Meeting Room,Miniatur Ka’bah, 
Restoran

Nomor Telepon: (021) 29662929
Alamat: Jalan M.Toha Km. 2,1 Pasar Baru, 

Kota  Tangerang, Banten

Mengenal 
Hotel Syariah 

di Kota Tangerang
Hotel Syariah kini sudah banyak tersedia 
di Indonesia, salah satunya Siti Hotel yang 
berada di Jalan Moh Toha, Pabuaran Tumpeng, 
Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Hotel ini 
dilengkapi alat ibadah sholat serta Al Qur’an di 
setiap kamar. 

Siti Hotel juga dipercaya dapat mem prio  ritaskan 
fasilitas ibadah yang baik, serta ma kanan dan 
minuman yang halal. Hotel yang beroperasi sejak 29 

Mei 2015 ini berkomitmen memberikan pe layanan terbaik 
kepada para tamunya. “Ini bentuk totalitas pelayanan 
kami juga, jadi buat yang habis sholat tidak perlu bingung 
pinjem Al-Quran, karena sudah disediakan di kamar. 
Kebutuhan lain seperti kebersihan dan kenyamanan ten-
tu nya jadi prioritas,” ungkap Ade, Marketing Siti Hotel.

Hotel berbintang tiga ini menghadirkan mi niatur Ka’bah 
sebagai fasilitas unggulan bagi jama’ah yang hendak 
menunaikan iba dah umroh, atau haji.  Siti Hotel juga 
menyediakan klinik kesehatan sebagai bentuk pelayanan 
lainnya. (Alfi an Pratama) 

Nama Hotel: 
Days Hotel and Suites

Bintang: 4
Jumlah Kamar: 119 Room
Kisaran Harga: Rp 423.500
Fasilitas: Swimming Pool, 

Spa, Table Tennis
Nomor Telepon: 
(021) 55737271

Alamat: Jalan Pembangunan 3, 
Kota Tangerang, Banten

FOTO-FOTO: DOK DAYS HOTEL AND SUITES
.

FOTO-FOTO: DOK SITI HOTEL.
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nyaman sampai kolam renang. Selain itu, 
kami juga memberikan pelayanan service 
dengan profesional kepada para tamu, 
makanya ini menjadi pilihan,” ungkapnya.

Di tengah wabah Covid-19, Nunia 
Inn juga meningkatkan kebersihan dan 

Skybridge atau jembatan penghubung turut 
memudahkan akses tamu menuju Jakarta Airport 
Hotel Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta.

Nunnia Inn merupakan salah satu hotel lowbudget yang ada di Kota Tangerang. 
Berada di kawasan Aeropolis Bandara International Soekarno-Hatta, Jalan 
Marsekal Suryadarma Neglasari, Kecamatan Neglasari, membuat tempat 
menginap ini banyak diminati. Hotel dengan konsep wooddesign ini memberikan 
kenyamanan dengan beberapa fasilitas penunjang, seperti gym, swimming pool, 
dan fasilitas lainnya.

Nunia Inn Bandara Aeropolis 

Hotel Strategis 
di Soekarno-HattaJakarta Airport Hotel 

Apresiasi Sky Bridge

Jika ingin menginap di 
Jakarta Airport Hotel, 
se belumnya tamu harus 

berjalan kaki ke koridor bawah 
de ngan jarak cukup jauh.

“Apresiasi kami haturkan 
kepada pihak Angkasa Pura, 
de ngan ini para tamu tidak lagi 
harus turun ke koridor ba wah 
Shelter Sky Train untuk men-
jang kau Terminal 2 ke arah 
Ja karta Airport Hotel. Jadi tamu 
hanya perlu jalan kaki lewat 
Sky Bridge yang tidak terlalu 
jauh. Tentunya ini menjadi 
angin segar bagi tamu untuk 
ke mudahan akses menginap di 
Ja karta Airport Hotel,” ungkap 
Yudi Lesmana, Sales Marketing 
Manager Jakarta Airport Hotel.

Kehadiran Sky Bridge yang 

meng hu bung kan antara Shelter 
Sky Train dengan Terminal 2 ini 
di inisiasi untuk bisa terintegrasi 
dengan bangunan yang ada. 
Saat ini 80 persen penumpang 
pesawat menggunakan Sky-
train, serta 20 persen sisanya 
diisi karyawan dan pengunjung 
Bandara Soekarno-Hatta.

Jakarta Airport Hotel meru pa-
kan grup yang dikelola Topotel 
di lengkapi de ngan fasilitas ter-
baik. “Pasti strateginya ada lah 
mem berikan pelayanan yang bisa 
me muas kan tamu yang me ngi-
nap di hotel. Karak ter tamu yang 
menginap di sini ada lah pe bisnis 
yang mem butuhkan tempat is-
tirahat sebelum me la kukan atau se-
telah perjalanan menggunakan pe-
sawat,” tukasnya. (Alfi an Pratama) 

Ratih Triwantini, Sales Marketing 
Manager menyatakan Nunia Inn 
memiliki komitmen konsistensi 

dalam hal pelayanan. “Kami memberikan 
fasilitas yang menarik untuk menunjang 
kebutuhan para tamu. Mulai kamar yang 

Nama Hotel: Jakarta Airport Hotel
Bintang: 3

Jumlah Kamar: 82 Room
Kisaran Harga Room: Rp 1.000.000

Fasilitas: Free Shuttle, Massage, Bussines Centre
Nomor Telepon: (021) 5590008

Alamat: Terminal 2 E Bandara Soetta, Kota 
Tangerang, Banten

Nama Hotel: Nuniainn Bandara
Bintang: 2

Jumlah Kamar: 83 (include lsg)
Kisaran Harga Room: Rp 220 ribu

Fasilitas: Fullllamunitis, Aern 
& herdrayer Add fasilitas only 

extracharge 15.000 (Shutleonly drop  
toairportevery 1 hourswiming 

pol & Gym)
Nomor Telepon: 021 222 525 29
Alamat: Aeropolisresidence 2,  

Jl. Marsekal Suryadarma, 
Neglasari, Tangerang, Banten. 

ke a manan para tamunya. Pada setiap 
jen  jang waktu tertentu selalu dilakukan 
pengecekan dan penyemprotan cairan 
disinfektan.

“Apalagi lagi kaya gini, kewaspadaan 
yang ekstra kami berlakukan, dari penge-
cekan suhu panas para tamu, sampai 
pen cucian tangan dengan handsanitizer,” 
tukas Ratih. (Alfi an Pratama)

FOTO-FOTO: DOK JAKARTA AIRPORT HOTEL.

FOTO-FOTO: DOK NUNIAINN BANDARA.
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Wabah Covid-19 membuat masya-
rakat meningkatkan antisipasi 
untuk menjaga daya tahan tubuh. 

Apalagi mendekati datangnya bulan Ra-
ma dan, umat Muslim menjalani ke wa jiban 
untuk berpuasa. Maka dari itu sistem imu-
nitas perlu ditingkatkan.

Untuk menjaga daya tahan tubuh agar 
lebih fokus menjalani kewajiban berpuasa, 
masyarakat diimbau lebih meningkatkan 
Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 
Dirut RSU Kota Tangerang, dr. Hj. Henny 
Herlina Hasyim, M.Kes menyatakan gaya 
hidup perlu diperhatikan untuk menjaga 
daya tahan tubuh.

“Karena gaya hidup, konsumtif, ter ka dang 
mementingkan keinginan daripada ke  butuhan. 
Hal yang perlu  dipersiapkan saat puasa adalah 
yang penting adalah daya ta han tubuh yang 
mesti ditingkatkan, agar menjalani puasa 
dengan baik,” ungkap dr Henny.

Selain itu, higienitas baik lingkungan atau-
pun makanan juga perlu menjadi perhatian 
penuh. Rajin mencuci tangan, menjaga jarak 
kontak fisik, dan yang lainnya. Apalagi 
banyak pedagang yang menjual makanan 
berbuka puasa di pinggir jalan.

“Sebenarnya manis boleh, tapi tidak 
boleh berlebih, kita kan biasanya tergiur, 
kolek, es buah, kita perlu perhatikan 4P, 
pe warna pengawet penyedap perasa. Tak jil 
juga, kalau pemanis yah bagusnya pa kai 
pemanis murni. Kalau puasa itu pen cernaan 
diistirahatkan, makanan yang masuk lebih 
teratur,” tambahnya. (Alfi an Pratama)

Jaga Daya 
Tahan Tubuh 
saat Puasa

Kerinduan  
Ramadan

“Kalau tahun lalu buka puasa sering banget di luar karena sekalian 
ngojek. Tapi sering juga dikasih takjil pas mau buka puasa. Ada aja 
rejeki orang berpuasa mah, ga tau dateng dari mana. Mudah-muda-

han puasa tahun ini bisa tambah berkah. Amin,”

Abdullah Sandi, Ojek Online

“Yang paling dinanti pas bulan puasa itu suasananya sih, bisa ibadah 
bareng bareng sama keluarga. Makin deket sama Yang Maha Kuasa, 
hidup jadi lebih damai aja. Apalagi ditambah pas puasa orang-orang 

pada nahan kesabarannya, damai tentram udah hidup,”
April, Barista

“Hal ditunggu saat puasa pasti 
adzan Maghrib yak hehe. Tapi  yang 
pasti kumpul bersama keluarga saat 

buka puasa ini yang lebih dikan-
genin, karena di bulan lain untuk 

kumpul bersama keluarga itu jarang. 
Jadi pas saat kita kumpul bisa 

menambah keharmonisan keluarga. 
Selesai buka puasa pasti Shalat 
Maghrib berjamaah di rumah,”

Eto , Pengusaha

“Puasa itu berkah, 
karomah, menjadikan 

kita jadi lebih inget 
sama yang di atas. Hal 
yang paling bermakna 

itu kalau buka puasa 
bareng keluarga, 

makan takjil, teraweh, 
makan bareng, dan 

sahur,” 
Riska Tohaeni

Guru

“Hal yang paling 
dikangenin pas puasa 

tuh makanannya. 
Karena yang jual 

kolek, es blewah, timun 
suri itu jarang banget 
ditemuin kecuali pas 

bulan puasa. Terus 
yang paling dikangenin 

lagi ketika sahur dan 
bukber,”

Inggit
Mahasiswi

“Kalau puasa paling 
nungguin biji salak 

sama bubur sumsum. 
Soalnya kalau lihat 

biji salak sama bubur 
sumsum selain bulan 

puasa kayanya kurang 
selera. Biji salak enak 

banget, bulet, legit, 
manisnya pas, dan 

ngangenin,”
Seruni

Marcom Hotel

“Teh anget dulu, 
baru ambil bakwan 
dan bihun atau mie 

dikasih bumbu kacang 
di atasnya . Penutup 
minum es buah satu 

mangkok. Itu kenyang 
sampe jam 8 atau 9an 
baru setelah Taraweh 

makan nasi dan 
lauknya,”

Eldy Sofyan
Staff HRD

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Pada bulan penuh hikmat tersebut, 
Istana Nelayan Hotel and Resto 
coba membarengi bisnisnya dengan 

menyisihkan 3 persen untuk donasi.

Istana Nelayan Donasikan 
Sebagian Keuntungan Ramadan

S wiss-Belinn Airport 
Jakarta Sigap Covid-19
Dalam menyikapi virus Covid-19 yang menyebar di Indonesia sejak 
Maret 2020 lalu, Swiss-Belinn Airport Jakarta melakukan tindakan 
sigap preventif guna meminimalisir penyebaran. Hal ini dilakukan 
agar para tamu lebih merakan keamanan dalam melakukan urusan 
saat berkunjung ke hotel.

Bulan Ramadan banyak dinanti oleh 
umat Muslim karena dipercaya dapat 
meningkatkan keimanan.  Apalagi 
dibarengi ibadah dan sedekah.

“Ini sebagai upaya kami untuk meng-
hargai dan membantu kepada sesama. 
Setiap pembelanjaan akan didonasikan 
dengan ketentuan. Setiap tahun kami selalu 
seperti ini,” ungkap Awan Sutrisno, Sales 
and Marketing Manager Istana Nelayan.

Donasi akan diterapkan pada pembelanjaan 
Set Menu Ramadan dengan harga mulai dari 
Rp1,3 Juta untuk 10 orang. Set menu Rama-
dhan bisa dinikmati saat hari pe rtama puasa.

“Ramadan menunya lebih variatif. Tapi 
kalau mau pesan yang perorangan menu 
buffet juga ada,” tambah Awan.

Selain Set Menu Ramadan, sajian untuk 
berbuka lainnya juga ada. Seperti spesial 
promo Ramadan yang ditawarkan mulai 
Rp125 Ribu perorang. Gratis 1 orang ji-
ka pe mesanan menu dilakukan untuk 10 
orang. (Alfi an Pratama)

Nama Hotel: Istana Nelayan
Bintang: 3

Jumlah Kamar: 99 Room
Kisaran Harga: Rp 475.000
Fasilitas: Grand Ballroom, 

Meeting Room
Nomor Telepon: (021) 55654377

Alamat: Jalan Gatot Subroto, 
Jatiuwung, Kota Tangerang. 

Banten

FOTO-FOTO: DOK ISTANA NELAYAN.

Seluruh area dibersihkam untuk 
dilakukan penyemprotan  dis-
infektan, mulai dari seluruh 

area kamar, area restaurant, gym, 
koridor hingga back offi ce. Penye-
diaan cairan pencuci tangan, atau 
hand sanitizer serta thermometer 
juga disediakan dibeberapa area 
lobby dan restaurant.

“Hingga saat ini seluruh karya-
wan Hotel Swiss Belinn Airport 
Jakarta bebas dari virus ini. Komit-
men dari manajemen pun yaitu 
untuk tetap menjaga kebersihan dan 
rajin melakukan disinfektan rutin 
yang dilakukan per 2 jam,” ungkap 
Tasya, Public Relation.

Ini dilakukan sebagai upaya 
untuk menjaga kebersihan area 
hotel tetap steril.

Dalam pembersihan kamar yang 
dilakukan oleh pegawai room boy 
juga diminta untuk memakai hand 
glove.

“Begitu pun team chef dan wait-
ers ketika melakukan penyajian 
makanan yang akan dihidangkan 
kepada tamu yang sudah menjadi 
perhatian utama oleh manajemen 
Swiss Belinn Airport Jakarta,” 
tambah Tasya.

Ketika tamu akan check in, tamu 
akan dimintai keterangan mengenai 
14 hari riwayat perjalanan, jika 
melakaukan perjalanan ke nega-
ra-negara tertentu akan dimintai 
untuk cek kesehatan dengan rumah 
sakit rujukan guna mendapatkan 
pencegahan ataupun pertolongan 
pertama. (Alfi an Pratama)

Nama Hotel: 
Swiss-Belinn Airport Jakarta

Bintang: 3
Jumlah Kamar: 146 Room

Kisaran Harga Room: 
Rp 610.000

Fasilitas: Gym, Spa, Shuttle to 
Airport

Nomor Telepon: (021) 29440888
Alamat : Jalan Husein Sastraneg-
ara, Sentra Benda, Nomor 9, Kota 

Tangerang, Banten

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Cara membuat:
1. Rebus air hingga mendidih. Masukkan jahe, serai dan daun pandan. 

Masak hingga harum.
2. Masukkan gula dan garam. Aduk hingga tercampur rata. Setelah 

mendidih, matikan api.
3. Tata kacang hijau, mutiara, kolang kaling dan roti tawar di dalam 

mangkuk. Siram dengan kuah sekoteng hangat. Be ri taburan kacang 
tanah. Sekoteng siap di nikmati selagi hangat. (Alfi an Pratama)

Bahan-Bahan :
• 1 genggam kacang tanah, 

sang rai dan buang kulitnya
• 100 Gram kacang hijau, 

rebus hingga matang
• 2 lembar roti tawar, potong 

dadu
• 1 bungkus mutiara, rebus 

hingga matang
• kolang-kaling secukupnya, 

rebus dengan sedikit gula

Bahan kuah:
• 700 Mililiter air
• 4 sendok makan gula pasir
• 2 sendok makan gula Jawa 
• 1/4 sendok teh garam
• 3 buah jahe
• 2 batang serai
• 2 lembar daun pandan

Cara Mudah Membuat Sekoteng
Sekoteng merupakan minuman hangat berbahan utama jahe yang cocok 
disajikan untuk menjaga daya tahan tubuh. Minuman ini biasanya dijual 
oleh pedagang yang berkeliling saat malam hari. Jika sulit menemukan 
pedagang sekoteng, kita dapat membuat sendiri. Berikut bahan dan 
cara pembuatannya:

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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Dengan gaya klimis baluran pomade 
yang merekat pada rambut dengan 
pelengkap kacamata dan jas biru dong-

ker, membuat pria ini seakan mengeluarkan 
kharisma ter sendiri saat ditemui tim LIVE 
Magazine. 

Sebagai General Manager (GM) Allium 
Tangerang Hotel, Doddy Pribadi ternyata 
sempat berkarir sebagai penyiar di Radio 
Hard Rock FM Jakarta selama 2 tahun pada 
program I Like Monday. Uniknya, alasan 
mendasar GM yang telah mengantongi Cer-
tifi ed Hotel Administrator (CHA) ini karena 
dulunya ingin bekerja dengan rambut yang 
gondrong sambil berkuliah.

“Dulu jaman band kayak Metallica dan Sep-
ultura itu kalau sebelum manggung Indonesia 
pasti ke Hard Rock dulu. Jadi malam kerja, 
siang kuliah,” ungkap pria yang bercita-cita 
menjadi pilot ini.

Doddy merupakan lulusan Mana jemen In-
formatika dari Uni v ersitas Gu nadarma. Setelah 
menyelesaikan studinya, dia memutuskan 
bergelut di bidang hospitality pada tahun 1998 
de ngan posisi awal sebagai door attendant di  
Hotel  Darmawangsa  Jakarta.

Lambat laun pencapaian karirnya semakin 
memuncak dengan melewati posisi pekerjaan 
front offi ce, front desk agent, sales excecutive, 
hingga sales senior  manager. 

“Enam tahun lalu baru mulai tugas di Al-
lium Cepu Jawa Tengah, dari sana banyak 
belajar, lalu pindah ke Batam. Dan saya baru 
menyadari ini adalah passion saya, ketemu 
orang banyak, lingkungan dynamic. Dari 
dua tahun lalu balik ke Allium Tangerang,” 
katanya. (Alfi an Pratama) 

GM Allium 
Sempat 
Jadi Penyiar 
Hardrock FM

Nama Hotel: 
Allium Tangerang Hotel

Bintang: 4
Jumlah Kamar: 157 Room

Kisaran Harga Roo: Rp 700,000
Fasilitas: Ballroom, Gym, Outdoor 

Swimming Pool, 11 Thematic 
Meeting Rooms, Paris-Lyon Cafe, 

Shuttle Service.
Nomor Telepon: (021) 29205555

Alamat: Jalan Benteng Betawi 
Nomor 88, Kota Tangerang, Banten

FOTO-FOTO: DOK ALLIUM TANGERANG HOTEL.
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Setiap hari penderitanya bertambah dengan 
cepat sejak pertama kali diumumkan pada 
2 Maret 2020 lalu. Meskipun demikian, 

upaya untuk mencegah penularan terus dilakukan 
oleh Pemerintah Kota Tangerang. Baik penerapan 
meliburkan sekolah, Physical Distancing, Work From 
Home, penyemprotan disinfektan, menyediakan 
Bilik Usir Corona, penyediaan hand sanitizer, dan 
imbauan lain seperti soal peningkatan Pola Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS).

“Selain PHBS, kami sosialisasikan juga ke 
masyarakat agar bisa buat hand sanitizer dan disin-
fektan sendiri di rumah dari bahan alami,” ungkap 
Arief R Wismansyah, Wali Kota Tangerang.

Peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB) Dr. 
Nuning Nuraini, S.Si, M.Si mem prediksi penyebaran 
Covid-19 di Indonesia puncaknya pada akhir Maret 
sampai April 2020. Kemudian akan berakhir pada 
Mei atau awal Juni 2020.

Dari fenomena ini, sebanyak 93 persen pasien 
yang positif mampu bangkit dan bisa pulih kembali 
dengan seutuhnya. Hilangnya wabah Covid-19 sangat 
diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, 
pemerintah maupun masyarakat perlu mendukung 
segala upaya dalam mencegah pe nyebarannya agar 
bisa pulih seperti semula. (Alfi an Pratama)

Semangat 
Pulihkan 
Indonesia
Virus Corona atau Covid-19 pertama kali muncul 
di Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019. Sejak 
saat itu, penyebaran semakin meluas sampai ke 
penjuru dunia, termasuk Indonesia. 

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Tipe Kepribadian Manusia 
Kita yang Mana?

1. Sanguinis 
Karakter kepribadian sanguinis 

cenderung hidup optimis, 
ringan, dan riang. Tipe ini juga 

menyukai petualangan memiliki 
toleransi tinggi. Selain itu, tipe 
sanguin biasanya akan mencari 

variasi dan hiburan. Orang 
sanguin juga dikenal sangat 

kreatif dan bisa menjadi seniman 
serta penghibur yang hebat dan 

akan berhasil jika memilih karier 
di industri hiburan.

3. Koleris 
Kepribadian koleris biasanya orang 

yang sangat berorientasi pada tujuan, 
perfeksionis. Orang yang koleris terkenal 
sangat cerdas, analitis, dan logis, sangat 
praktis dan langsung, tetapi tipe ini tidak 

harus menjadi teman baik atau orang 
yang ramah. Seorang koleris menyukai 

pembicaraan singkat dan menikmati 
percakapan yang mendalam dan 

bermakna. Mereka lebih suka sendirian. 
Seorang koleris cocok dengan karir 

industri tentang pengelolaan, teknologi, 
statistik, teknik, dan pemrograman.

4. Melankolis
Kepribadian melankolis menyukai tradisi, 

menyukai kehangatan hubungan, lembut, 
dan perasa. Misalnya wanita memasak 

untuk laki-laki, laki-laki membuka pintu 
bagi wanita. Tipe melankolis rata-rata 

mencintai keluarga dan teman-temannya. 
Melankolis tidak suka mencari hal-hal baru 

dan petualangan dan bahkan cenderung 
akan sangat menghindarinya. Karier yang 

sempurna untuk tipe kepribadian melankolis 
antara lain dalam bidang pengelolaan, atau 

manajemen, akuntansi, pekerjaan sosial, atau 
bagian administrasi. (Alfi an Pratama)

 2. Plegmatis
Kepribadian ini biasanya adalah orang-

orang yang cinta damai. Tipe ini mencari 
keharmonisan antar pribadi dan hubungan 

dekat, orang plegmatis bisa menjadi 
pasangan yang setia dan penuh kasih. 
Orang-orang plegmatis suka menjaga 
hubungan dengan teman-teman lama. 
Dalam hal kepribadian, tipe plegmatis 

cenderung menghindari konfl ik dan selalu 
berusaha menengahi orang lain untuk 
memulihkan perdamaian dan harmoni. 

Karier yang ideal untuk tipe kepribadian 
plegmatis antara lain perawat, guru, 

psikolog, konseling, atau layanan sosial.
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