
Jaga diri, orang tua Jaga diri, orang tua 
dan keluarga di dan keluarga di 
kampung halaman.kampung halaman.
#janganmudik   #janganmudik   
#dirumahaja  #dirumahaja  
#cegahcovid-19.#cegahcovid-19.

JANGAN MUDIKJANGAN MUDIK!!
SAYANGI KELUARGASAYANGI KELUARGA
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Liveable

Kuliner

Kementerian Dalam 
Negeri merinci total APBD 
yang dialokasikan untuk 
penanggulangan Covid-19 
dari seluruh Kabupaten/Kota 
sebesar Rp56,7 Triliun. 

Pekat Kuah berwarna oranye yang memenuhi permukaan 
mangkuk putih seakan membuat nafsu makan makin 
bertambah. Makanan yang diisi asinan pada permukaan atas 
adalah menu Gulai Torpedo Kambing di Warung Sate Baba Nusi.

Kota Tangerang 
secara resmi mulai 
tanggal 18 April 
2020 hingga 1 Mei 
2020 menerapkan 
Pembatasan Sosial 
Berskala Besar 
(PSBB). Kebijakan 
tersebut kemudian 
diperpanjang hingga 
15 Mei 2020. 

14

Investable

Sejak ditetapkan 
sebagai bencana 
Nasional, Virus 
Corona tak hanya 
lagi memiliki dampak 
bagi kesehatan 
manusia tetapi juga 
perekonomian.

Visitable



6   Live Magazine 2020 Live Magazine 2020   7

PETA KOTA
TANGERANG

Bandara 
Soekarno 

Cengkareng 
Golf Course

Taman Pintu 
Air

Pasar Lama

Masjid Kali 
Pasir

Situ Cipondoh

Masjid Agung 
Al Ittihad

IKEA Alam 
Sutera

Taman Potret

Taman 
Ekspresi

Sungai Cisadane

Tangcity MallVihara Boen 
Tek Bio 

Titik Nol Kota 
Tangerang

Pusat Laksa 
Kota Tangerang

Benteng 
Heritage

Seribu

Bendungan Pintu 
Air Sepuluh

Masjid Al Azhom

Situ BulakanB

Mall Bale Kota

GEDUNG PEMKOT

TANGERANG

BENDA

BATU

CEPER

CIPONDOH

KARANG

TENGAH

LARANGAN
CILEDUG

PINANG

TANGERANG

NEGLASARI

KARAWACI

CIBODAS

PERIUK

JATI UWUNG

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

PETA KOTA
TANGERANG



8   Live Magazine 2020 Live Magazine 2020   98   Live Magazine 2020 Live Magazine 2020   9

Seorang penumpang Commuterline duduk di kursi yang ditandai simbol 
Phsycal Distancing dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) di Stasiun Tangerang, Kota Tangerang. Hal ini merupakan upaya 
Pemerintah Kota Tangerang dalam mem persempit Pandemi Covid-19.

PSBB Persempit 
Pandemi Covid-19

Text: Alfi an Pratama
Foto: Rahmatullah
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men jaga jarak dalam interaksi sosial dan 
meng gunakan masker. Oleh karena itu, 
mas yarakat memiliki peran penting dalam 
memutus penyebaran Covid-19 ini.

Social Distancing yang dianjurkan 
pemerintah bukan berarti memutus tali 
silaturahmi, melainkan memperkuat 
persatuan dan kesatuan dalam mengatasi 
akibat virus corona. Misalnya saja warga 
patuh untuk tidak keluar rumah bila tak 
memiliki urusan penting. Memelihara 
kerukunan dengan tidak mengucilkan 
warga yang terpapar Covid-19, melainkan 
membantu memenuhi kebutuhan pan-
gannya jika ada yang menjalani isolasi 
mandiri.

Wali Kota Arief R Wismansyah me-
ngatakan, Pemerintah Kota Tangerang me-

Bahu 
Membahu 
Melawan 
Corona
Seluruh Kabupaten/Kota 
di Indonesia menyatakan 
Perang Melawan Corona demi 
memastikan warganya dalam 
keadaan sehat, termasuk 
Pemerintah Kota Tangerang. 

Penyebaran Virus Corona yang begitu 
cepat, berdampak terhadap sendi 
kehidupan masyarakat. Kondisi ini 

juga mengubah aktivitas masyarakat di 
rumah ibadah, sekolah, perkantoran, pusat 
belanja hingga ruang publik.

Berbagai cara dilakukan pemerintah 
dengan mengerahkan tenaga medis dan 
peralatan yang dimiliki dalam menang-
gulanginya. Wabah virus ini dapat menular 
ke siapa saja yang lengah tanpa melihat 
pangkat dan jabatan. Jika kita lalai dan tak 
hidup bersih, maka akan jadi korbannya. 
Masyarakat diminta tidak khawatir namun 
tetapi waspada dengan menjalankan 
pro tokol kesehatan yang dikeluarkan pe-
me rintah seperti menerapkan pola hidup 
ber sih dengan sering mencuci tangan, 

lal  ui pembentukan Kampung Sia ga Corona 
(KSC) berharap, peran RT/RW bi sa membantu 
pemerintah da lam me nginf ormasikan warga 
yang membutuhkan bantuan, baik layanan 
kesehatan maupun pangan.

Melalui aplikasi SiGacor, pengurus RT/RW 
bisa melapor setiap perkembangan yang terjadi 
mengenai wabah corona d iling kungannya. 
Selama 24 Jam, Pemkot telah menyiagakan 
petugas dalam merespon laporan warga 
tersebut.

Selain itu, Pemkot juga mengajak peran 
para donatur untuk saling membantu 
de ngan memberikan bantuan pangan, 
pe ralatan medis dan sebagainya. Sebab, 
Co vid-19 tak hanya berdampak pada ke se-
hatan, tetapi juga ekonomi warga. Bantuan 
yang telah diterima sejak awal bulan April 
2020 seperti sejumlah peralatan medis dan 
sem bako telah didistribusikan kepada yang 
ber hak menerima.

Sejumlah organisasi masyarakat, tokoh 
mas yarakat, Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) Pemkot Tangerang hingga relawan 
lain nya, secara bertahap memberikan ban-
tuan kepada warga terdampak termasuk 
pe ngemudi ojek maupun supir angkot.

Dan yang terbaru jelang bulan Ramadan, 
bantuan dari donasi pegawai Pemkot Ta-
ngerang yang mengumpulkan dana sebesar 
Rp1,89 Miliar. Dana tersebut dikelola oleh 
Sek retariat Gugus Tugas Percepatan Pe-
nanganan Covid-19 untuk diberikan kepada 
warga terdampak dalam bentuk sembako dan 
lainnya. (Achmad Irfan)

FOTO-FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG.

Co rona ini. Mulai tenaga kesehatan, ke-
polisian, TNI, relawan hingga warga yang 
sa ling bantu membantu kepada warga 
ter dampak.

Persatuan dan Kesatuan saat pademi co-
rona ini sangat diperlukan untuk saling me-
nguatkan dan memotivasi sehingga wabah 
ini bisa diatasi bahkan hilang. Sehingga, 
war ga dapat beraktfi itas seperti sediakala. 
“Se moga ikhtiar yang kita lakukan ini 
ba gian ibadah dan lelah yang dirasakan 
berubah menjadi Lillah. Segala munajat 
dan doa yang kita panjatkan di bulan 
Ramadan ini dapat mengatasi wabah Co-
vid-19 dari seluruh muka bumi,” paparnya.

Mengenai aktifi tas selama Ramadan, 
Wali Kota berpesan kepada warga untuk 
tetap berada di rumah dan menjalankan 
ibadah dari rumah. Program Maghrib 
Me ngaji dan Belajar bisa diterapkan oleh 
orang tua kepada anaknya selama bu lan 
Ramadan. Meskipun Ramadan ta hun ini 
berbeda karena banyak hal di lakukan di 
rumah namun dengan kesabaran yang 
dijalani akan lebih cepat menekan pe-
nyebaran Covid-19. “Tetap berada di 
ru mah demi kebaikan kita semua dan 
me nahan diri apabila tidak ada urusan 
yang darurat. Dengan kesabaran kita te-
tap berada di rumah, semoga dapat me-

Marhaban Ya Ramadan
Iringilah setiap tarikan napas, 
perbuatan dan kegiatan yang kita 
lakukan dengan doa dan munjat 
kepada Allah SWT. Sehingga, 
seluruh amalan kita di bulan 
Ramadan ini mendapatkan 
keberkahan dan penggur dosa.

ningkatkan kualitas ibadah,” ujarnya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Kota Tangerang, Kyai Edy Juna e di 
Nawawi mengatakan, setiap orang ha-
rus bergembira menyambut datangnya 
bu  lan suci Ramadan. Sebab, Allah SWT 
me  m  berikan banyak ampunan dan juga 
ke  berkahan di dalamnya. Oleh karena 
itu, setiap orang yang pada tahun ini 
bi  sa menjalani ibadah puasa di bulan 
Ra  ma  dan, harus mensyukurinya. Terkait 
ada  nya wabah virus Corona yang sedang 
me  nerpa bangsa Indonesia, menurutnya 
ada  lah momentum untuk memperbaiki 
di ri dan selalu mengedepankan Allah SWT 
da lam mengatasi segala masalah. Pola 
Hidup Bersih dan Sehat yang dianjurkan 
Pe merintah untuk terhindari penyebaran 
vi rus Corona adalah bentuk dari cerminan 
men jaga kebersihan diri dengan selalu 
ber wudhu.

Kepedulian untuk membantu antara s e-
sama yang terkena dampak virus Corona, 
ada lah bagian dari kepedulian sosial untuk 
se lalu berbagi dan mensyukuri nikmat 
yang diberikan. Semoga, peningkatan 
ama lan di bulan suci Ramadan ini bisa 
me ngangkat segala penyakit yang ada dan 
meng hilangkan virus Corona dari setiap 
umat manusia. (Achmad Irfan)

Begitulah kalimat yang disampaikan 
Wali Kota Tangerang Arief R Wis-
mansyah didampingi Wakil Wa li 

Kota Sachrudin dan Sekda Herman Su-
warman, saat Tarhib dan Dzikir me nyam-
but bulan Ramadan. Kegiatan itu di la-
kukan melalui video conference dengan 
Forkopimda dan MUI Kota Tangerang. 

Wali Kota Tangerang Arief R Wisman-
syah atas nama pribadi, keluarga dan 
ja jaran Pemerintah Kota Tangerang me-
nyampaikan permintaan maaf apabila 
se lama menjalankan tugas ada khilaf dan 
sa lah. “Semoga, dengan saling memaafkan 
ma ka segala bentuk dosa diampuni dan 
kem bali suci dalam menjalankan ibadah 
pua sa di bulan Ramadan” kata Wali Ko ta. 
Tak lupa juga, dirinya memberikan ap re-
siasi kepada semua pihak yang hingga kini 
te rus bersinergi dalam menangani pandemi 

FOTO-FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG.



12   Live Magazine 2020 Live Magazine 2020   13

riodik atau berkelanjutan selama pandemi 
Corona berlangsung.

Pemkot Tangerang juga memastikan bila 
stok beras di Tangerang tersedia sebanyak 
75.926.880 Kilogram dan gula kristal putih 
sebanyak 25.358.000 Kilogram. Kemudian 
ada tambahan pasokan sebanyak 570 ribu 
tabung gas ukuran tiga kilogram dari PT 
Pertamina. Kebutuhan tersebut tergolong 
aman hingga tiga bulan.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Pena-
nganan Covid-19 Kota Tangerang, Her-
man Suwarman menuturkan, sejumlah 
ke bijakan dan upaya telah dibuat Pemkot 
Ta ngerang dalam menekan penyebaran 
Co vid-19 diantaranya pembuatan Kantor 
Sek retariat Gugus Tugas Penanganan Co-
vid-19 di Gedung MUI yang bertujuan me-
mudahkan komunikasi satu pintu seiring 
dengan kegiatan rapid test yang sudah 
dilakukan sejak 26 Maret 2020.

Setelah akhir bulan Maret dilaksanakan 
pe nyemprotan disinfektan secara massal di 
seluruh wilayah dan pembuatan Kampung 
Siaga Corona ditingkat RT/RW, Pemkot me-
ngeluarkan surat edaran mengenai pembatasan 
jam operasional pemilik usaha makan/minum 
hingga pukul 21.00 WIB dan tak memberikan 
fasilitas layanan di tem pat. Sedangkan 
untuk pemilih tempat hi buran dan rekreasi 
untuk menutupnya se lama masa pandemi 

Anggaran, Kebijakan 
dan Ajakan Atasi Corona
Kementerian Dalam Negeri merinci total APBD yang dialokasikan 
untuk penanggulangan Covid-19 dari seluruh Kabupaten/Kota 
sebesar Rp56,7 Triliun. 

Anggaran dialokasikan untuk tiga 
pos yakni penanganan kesehatan, 
pe nanganan dampak ekonomi, dan 

pe nyedia jaring pengaman sosial. Dari to-
tal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang 
me ngalokasikan sebesar Rp349,84 Miliar 
dan masuk dalam kota lima besar yang 
me ngalokasikan anggaran paling banyak.

Wali Kota Tangerang Arief R Wisman-
syah menuturkan, pemenuhan peralatan 
me dis terus dilakukan serta menambah 
fa  si litas yang dibutuhkan. Bantuan yang 
di sampaikan pemerintah pusat dan pa-
ra donatur, telah didistribusikan ke pa da 
tenaga medis. Untuk penanganan dam pak 
ekonomi, Pemkot Tangerang te lah mem-
buat skala prioritas dalam program jangka 
pen dek dan panjang seperti me m bantu 
UM KM agar usahanya tetap jalan. Bah-
kan, ada program recovery akibat dam pak 
co rona ini yang telah disiapkan.

Kemudian untuk program jaring pe nga-
man sosial, Pemkot Taangerang telah men-
distribusikan beras sebanyak 100 ton kepada 
1.031 RW untuk diberikan ke pada warga ter-
dampak Covid-19. Setiap RW mendapatkan 
alokasi sebanyak 100 Kilo gram. Kemudian, 
bantuan paket sem bako juga diberikan 
kepada Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 
yang menjalani isolasi mandiri. Pemberian 
bantuan sembako ini dilakukan secara pe-

berlangsung. “Tu juannya adalah mengurangi 
aktifi tas masyarakat di luar rumah,” ujarnya. 
Ke giatan ini pun didukung dengan patroli rutin 
yang dilakukan Satpol PP selama 24 jam.

Selanjutnya, ada seruan kepada warga 
untuk selalu menggunakan masker saat 
keluar rumah, terutama masker berbahan 
kain. Untuk memenuhi kebutuhan warga, 
Pemkot memaksimalkan Balai Latihan 
Kerja (BLK) membuat ribuan masker dan 
dibagikan kepada warga. Pemkot juga 
membuka donasi bagi donatur yang ingin 
menyumbang peralatan medis dan bisa 
disampaikan kepada Kantor Sekretariat 
Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Seiring meningkatnya jumlah kasus Co-
vid-19, Pemkot Tangerang menambah fa silitas 
kesehatan di sejumlah rumah sakit. Melalui 
kerjasama dengan 27 RS di Kota Tangerang, 
ada 380 ruang isolasi yang telah disiapkan dan 
86 dokter spe sia lis seperti dokter paru-paru 
hingga spe sialis anak. Dan terbaru adalah, 
RSUD Ko ta Tangerang dikhususkan sebagai 
RS Ru jukan penanganan Covid-19.

Namun, seluruh upaya dan bantuan yang 
diberikan Pemerintah Kota Tangerang akan 
sia-sia jika warga tak menjalani imbauan yang 
dikeluarkan. “Mari terus lakukan social dan 
physical distancing, menjaga kesehatan dengan 
PHBS, sering cuci tangan dan mengikuti 
anjuran pemerintah,” ujarnya. (Achmad Irfan) 

 “Tu juannya adalah 
mengurangi akti-
fi tas masyarakat 

di luar rumah.”
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Pelaksanaan PSBB di Kota Tangerang 
selama 14 hari tersebut berdasarkan 
Keputusan Menteri Keehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang 
pe netapan Pembatasan Sosial Berskala 
Be sar (PSBB) dalam rangka percepatan 
pe nanganan Corona Virus Disease 2019 
(Co vid-19) serta Keputusan Wali Kota 
No mor 443/Kep.301-BPBD/2020 tentang 
sta tus Tanggap Darurat Bencana Wabah 
Pe nyakit Akibat corona virus Disease 2019 
(Co vid-19). PSBB Kota Tangerang dapat 

di perpanjang selama 14 hari berdasarkan 
re komendasi Gugus Tugas Percepatan 
Pe nanganan Covid-19 Kota Tangerang.

Menurut Wali Kota Tangerang Arief R 
Wismansyah, aturan yang dikeluarkan se-
lama PSBB berlangsung adalah aktifi tas 
be lajar, bekerja dan ibadah dilaksanakan di 
rumah. Penutupan fasilitas umum seperti 
tempat hiburan hingga gedung olahraga. 
Kegiatan sosial dan budaya, pergerakan 
orang dan moda transportasi dibatasi. 
Ke giatan di luar rumah dibatasi maksimal 

PSBB Kota Tangerang
Kota Tangerang secara resmi mulai tanggal 18 April 2020 hingga 1 Mei 2020 
menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut 
kemudian diperpanjang hingga 15 Mei 2020. Masyarakat yang melakukan aktifi tas 
di Kota Tangerang pun wajib mematuhi peraturan yang dibuat dan menjalankan 
protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

li ma orang dan wajib menggunakan mas-
ker. “PSBB bukan kepentingan pe me-
rintah tetapi untuk masyarakat sebagai 
upa ya mempercepat penanganan Covid-19 
dengan maksud memutus rantai pe-
nyebaran,” ujar Wali Kota.

Untuk kegiatan moda transportasi 
yang dibatasi, Wali Kota menuturkan, se-
perti kendaraan mobil yang hanya bo leh 
diisi 50 persen dari kapasitas yang ada. 
Untuk ojek online hanya di per bo leh kan 
membawa barang, bukan pe num pang orang. 
Sedangkan pengendara mo tor pribadi, 
hanya boleh membonceng penumpang 
dengan satu alamat. Kemudian untuk 
angkutan umum, bisa beroperasi mulai 
pukul 05.00 WIB hingga 19.00 WIB 
dan bila melebihi jam operasional akan 
ditindak. Pembatasan jumlah orang juga 
berlaku dalam kegiatan pernikahan, khitan 
hingga pemakaman atau takziah kematian. 
Men jaga jarak dan selalu menggunakan 
mas ker menjadi aturan yang harus dijalani.
Ke pala Dinas Perhubungan Kota Tangerang 
Wah yudi Iskandar menuturkan, untuk me-
la kukan pemantauan pergerakan moda 
trans portasi, dibuat sebanyak 48 titik check 
point yang tersebar di 13 Kecamatan. Se tiap 
jalur perbatasan dan pusat kota, pe tugas 
gabungan melakukan pemeriksaan ke pada 
setiap pengendara untuk mengikuti pro-
tokol kesehatan dan aturan yang ber laku. 
“Pemeriksaan setiap kendaraan ber tujuan 
untuk memberikan kesadaran ke pada warga 
dalam menjalani protokol ke sehatan. Sanksi 
yang diterapkan pun ber sifat humanis dan 
persuasif agar warga tak  banyak melakukan 
aktifi tas di luar ru mah. Namun jika tetap 
membandel maka akan ditindak sesuai 
aturan yang berlaku se perti catatan dari 
kepolisian,” ujarnya. (Achmad Irfan)

F - : D  H  P  T .
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Layanan Sistem Online 

Berikan 
Kemudahan 
Saat Pademi 
Corona
Presiden Joko Widodo telah 
menetapkan pandemi virus 
Corona sebagai bencana 
Nasional. Hal tersebut 
tertuang dalam Keputusan 
Presiden Nomor 12 Tahun 
2020 yang ditandatangani 
tanggal 13 April 2020. 

Untuk menekan penyebaran yang 
semakin besar, pemerintah meminta 
masyarakat mengurangi aktifi tas di 

luar rumah. Sementara untuk memenuhi 
kebutuhan pangan dan lainnya, warga 
diminta menggunakan layanan sistem 
online. 

Pemerintah Kota Tangerang pun mem-
buat kan sejumlah layanan online yang 
da pat diakses warga selama pandemi 
Co rona berlangsung. Tujuannya untuk 
me mudahkan warga dalam mendapatkan 
in formasi hingga memenuhi kebutuhan 
pangan. Pemerintah Kota Tangerang 
melalui PD Pasar bergerak cepat dengan 
me nyediakan hotline pasar di Kota Tange-
rang. Tujuannya untuk memudahkan 

war ga dengan belanja dari rumah. “Ada 
em pat pasar yang melayani belanja sistem 
on line. Warga cukup menghubungi nomor 
la yanan yang tersedia dan memesan ke-
butuhan pangan. Nantinya, pedagang akan 
me ngantarkan pesanan ke rumah warga 
dan pembayaran dilakukan setelah barang 
diterima,” kata Direktur PD Pasar Kota 
Tangerang, Tietin Mulyati.

Layanan online lainnya yang disediakan 
Pemerintah Kota Tangerang saat pademi 
Corona adalah Aplikasi Siaga Corona 
(Si Gacor). Aplikasi khusus digunakan 
untuk RT/RW dalam menyampaikan 
laporan mengenai perkembangan CO-
VID-19 di wilayahnya. Melalui Aplikasi 
ini, pengurus RT/RW pun bisa melapor 
jika ada warga yang memerlukan pen-
anganan secara khusus, hingga adanya 
keramaian yang meresahkan. “Kami 
buatkan pusat laporan bagi RT RW untuk 
menginformasikan mengenai penanga-

Pemkot Tangerang 
Siapkan Program Pelatihan 
dan Bantuan Langsung
Sejak ditetapkan sebagai bencana 
Nasional, Virus Corona tak hanya 
lagi memiliki dampak bagi 
kesehatan manusia tetapi juga 
perekonomian. 

Menurunnya tingkat konsumsi 
mas  yarakat dan berkurangnya 
in vestasi di daerah, menyebakan 

ter jadinya pemutusan hubungan kerja 
ke pada pegawai dari sektor industri besar 
hingga kecil. Kasus ini pun terjadi di Kota 
Ta ngerang sebagai daerah yang dikenal 
se bagai pusat industri dan jasa. 

untuk pekerja terdampak adalah program 
Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalam 
program ini, Pemkot telah mengalokasikan 
anggaran mencapai ratusan miliar yang 
isinya adalah bantuan kepada pekerja ter-
dampak. Adapun bantuan yang diberikan 
adalah berupa kebutuhan pangan hingga 
bantuan uang setiap bulannya dengan 
besaran Rp600 Ribu. “Jadi nantinya setiap 
RT RW melakukan pendataan terhadap 
warga terdampak untuk mendapatkan 
bantuan dari program Jaring Pengaman 
Sosial,” paparnya.

Dalam alokasi dana itu pun, Pemerintah 
Kota Tangerang melakukan proses pe-
mu lihan ekonomi dengan memberikan 
ban tuan kepada pelaku UMKM agar te-
rus berjalan dalam perputaran ekonomi 
di wilayah.

“Bahkan, skala prioritas pembangunan 
da erah tahun 2021 difokuskan pada re co-
very pasca pandemi Virus Corona de ngan 
me nyiapkan pembangunan dari sisi sosial, 
eko nomi, dan fi sik baik yang sifatnya makro 
mau pun mikro,” ujarnya. (Achmad Irfan)

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah 
Kota Tangerang pun bergerak cepat 
de ngan membuat sejumlah kebijakan 
dan mengalokasikan anggaran dalam 
mem bantu pekerja yang terdampak dari 
Covid-19 sehingga kebutuhan pangan-
nya tetap terpenuhi. Data dari Dinas 
Ke te nagakerjaan, ada lebih dari tiga ribu 
pe kerja yang terdampak Covid-19 berupa 
pe mutusan Hubungan Kerja (PHK). Se-
dangkan yang dirumahkan mencapai lebih 
687 pegawai.

Wali Kota Tangerang Arief R Wisman-
syah mengatakan, pekerja yang terdampak 
di imbau untuk mendaftar program Kartu 
Pra Kerja melalui situs www.prakerja.
go.id dan/atau menghubungi tim posko 
Kar tu Pra Kerja Kota Tangerang di 
Di nas Ketenagakerjaan. Ada 5,6 juta 
ku ota yang disiapkan dari bagian pro-
gram pemerintah pusat. “Manfaat da ri 
mengikuti program ini ada-
lah, pekerja akan men da-
pat kan pelatihan dan juga 
ban tuan biaya sehingga bisa 
me  nutupi kebutuhan sehari-
hari dari dampak Corona ini,” 
kata nya.

Sementara itu, bantuan yang di-
siap kan Pemerintah Kota Tangerang 

nan Covid-19 di wilayahnya. Mulai dari 
pelaporan terhadap bantuan pangan, kasus 
Covid-19 hingga kebutuhan bantuan bila 
adanya keramaian yang meresahkan. 
Semua laporan terintegrasi dengan nomor 
darurat 112 dan 119,” kata Kepala Bidang 
Pengembangan Aplikasi Manajemen 
Pemerintah pada Dinas Kominfo Kota 
Tangerang yakni Adi Zulkifl i.

Di bulan Ramadan, Pemerintah Kota 
Ta ngerang bersama Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) memberikan ke-
mudahan warga untuk berzakat secara 
on line. Informasi terkait zakat seperti hi-
tungan zakat, konsultasi dan layanan za kat 
dapat diakses warga melalui Aplikasi Ta-
ngerang LIVE dengan memilih fi tur Zakat.

Sementara untuk pembayaran zakat, 
warga dapat menggunakan QR Code 
me lalui aplikasi pembayaran elektronik 
se perti OVO, GoPay, DANA, Shoppe Pay, 
Link Aja dan Go Mobile. Setelah scan QR 
Code, kemudian mengonfi rmasikan se de-
kah atau zakat ke contact center Baznas 
di nomor (021)5534906 atau Whatsapp 
dan SMS ke 0812-8441-8886. “Nantinya 
akan dikirimkan bukti setor resmi doa 
dan ucapan terima kasih dari Baznas,” 
pa par nya.

Jika belum memiliki layanan aplikasi di 
atas, maka dapat mengakses website hasil 
kerjasama Pemkot Tangerang dan Baznas 
Kota Tangerang yakni www.tangerang-
bersedekah.id yang memiliki kemudahan 
sama seperti pembayaran melalui aplikasi.

Seluruh layanan berbasis online tersebut, 
merupakan sebagian dari banyaknya 
layanan yang dimiliki Pemkot Tangerang. 
Seluruh layanan terintegrasi dalam satu 
aplikasi Tangerang LIVE. Harapannya, 
warga mendapatkan kemudahan dari 
layanan yang disediakan saat pademi Co-
rona ini terjadi. (Achmad Irfan)FO
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Selain Kebakaran 

Kerap Lakukan 
Penyelamatan 

Unik
Kisah menegangkan banyak dialami 

petugas Pemadam Kebakaran. Bahkan 
resiko tinggi juga  telah disadari oleh 

personel sedari awal. Tapi di balik itu semua ada 
saja hal unik yang kerap kali dirasakan dalam 
menjalankan tugas. 

Beberapa pekan lalu misalnya, per so nel UPT 
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Korban 
Cibodas BPBD Kota Tangerang menangani 
ku cing yang terjebak di atas pohon. Hal ter-
sebut dilakukan berdasarkan laporan dari 
pemilik kucing. “Penyelamatan kucing di atas 
pohon saja masih kita tangani, per nah juga 
melakukan evakuasi ular di pe mukiman warga, 
evakuasi sarang tawon. Ilmu yang seperti ini 
kami dapatkan secara otodidak di youtube, atau 
sharing,” ungkap Anton, Komandan Regu 3 UPT 
Damkar Cibodas BPBD Kota Tangerang.

Penindakan itu menjadi penting untuk 
personil karena merupakan pelaporan bencana 
masyarakat, baik kecil ataupun bencana besar. 
Selain itu, setiap UPT juga kerap menjadi 
pasukan gabungan dalam evakuasi bencana 
lainnya, seperti Covid-19 saat ini. 

“Kami melakukan ini semua karena memang 
untuk menjadi garda terdepan kepada masyarakat 
saat bencana terjadi. Itulah kenapa saya bilang, 
apalagi di tengah pandemik seperti ini. Kami 
juga menjadi pasukan gabungan saat PSBB, 
penyemprotan disinfektan dan yang lainnya,” 
kata Rana. (Alfi an Pratama)Bertarung melawan panasnya api 

serta bencana lainnya, petugas 
ini juga kerap mendapat stigma 

negatif dari masyarakat awam saat 
tidak ada kebakaran, ataupun bencana.

“Kuping saya sudah budek de-
ngerin masyarakat awam tentang 
kita kalau lagi tidak ada kebakaran. 
Dibilang tidur, mundar-mandir 
saja pekerjaannya,” ungkap Rana 
Rach diana, Kepala UPT Pemadam 
Kebakaran dan Penyelamatan Korban 
Cibodas BPBD Kota Tangerang.

Merujuk pada Peraturan Wali Kota 
Tangerang nomor 47 tahun 2018, 
terdapat beberapa point tugas yang ter-
lampir, yakni melakukan pencegahan, 
melakukan operasi pemadam 
kebakaran, melakukan penyelamatan 
evakuasi banjir, dan keadaan darurat 
lainnya.

“Kalau ada yang bilang kerjaannya 
tidur saja, biasanya saya jawab, 
mending sini main ke kantor. 
Priori- tas memadamkan 
api, tapi kami punya tugas 
lain, 
misal 

sosialisasi ke sekolah, atau instansi 
lainnya. Mengelola APAR, tindak 
lanjut laporan soal sarang tawon, 
sampai pelepasan cincin, dan keadaan 
darurat lainnya” tambahnya.

Pemadam kebakaran Kota 
Tangerang terdiri dari 4 UPT, yakni 
UPT Cibodas, UPT Periuk, UPT 
Ciledug, dan UPT Batu Ceper. Dalam 
setiap UPT terdapat  sekitar 50 perso-
nil yang dibagi menjadi 3 regu. Setiap 
regunya dilengkapi oleh 15 personil 
untuk  disesuaikan dengan jadwal 

shift. (Alfi an Pratama)

Garda Terdepan Misi Penyelamatan
Sebagai garda terdepan dalam 
misi penyelamatan bencana 
kebakaran, tugas pemadam 
kebakaran tidaklah mudah. 

FO
TO

-F
O

TO
: R

A
H

M
AT

U
L

L
A

H
.

FO
TO

-F
O

TO
: R

A
H

M
AT

U
L

L
A

H
.

16   Live Magazine 2020 Live Magazine 2020   17



18   Live Magazine 2020 Live Magazine 2020   19

Allium Tangerang Hotel 
Tawarkan Iftar From Home

Iftar bertajuk From Home ini merupakan 
upaya mempersempit penyebaran 
Pan demik Covid-19. “Iftar tahun lalu 

Pa sar Benteng Ramadan banyak menarik 
pe minat, responnya bagus. Tapi kali ini 
mes kipun di tengah wabah Corona, kami 
tetap memberikan pelayanan extra dengan 
ragam menu yang berbeda-beda setiap 
hari ,” ungkap Public Relation Executive 
Al lium, Vinda Febrina Riantie.

Iftar From Home Allium Tangerang Hotel 
ber laku sejak awal sampai berakhirnya bulan 
Ra madan 1441 H dengan ragam menu yang 
ber beda setiap hari. Pemesanan akan dikirim 
be bas biaya jika jarak tujuan radius 5 Kilo-
meter dari Allium Tangerang Hotel. 

Terdapat 6 menu paket yang bakal di-
su guhkan dengan nuansa Asia, kaya akan 
rem  pah Nusantara. Paket yang dibanderol 
Rp 68 Ribu ini disesuaikan dengan huruf 
ab  jad paket A, B, C, D, E, dan F. Menu 
bu  ka puasa bersama ini bisa dipesan sejak 
jam 7 pagi sampai jam 8 malam.  

“Allium Tangerang Hotel tidak hanya 
me  nyajikan sajian berbuka puasa, ada juga 
ber bagai sa jian lain yang dapat dinikmati pe-
ngunjung. Pemesanan dapat dilakukan dengan 
me nelepon,” tu kasnya. (Alfi an Pratama)

Ramadan menjadi bulan istimewa bagi umat Muslim sedunia. Hal 
ini dilihat sebagai peluang oleh Allium Tangerang Hotel dengan 
menawarkan program Iftar Ramadan.

Mahalnya biaya pernikahan 
terkadang menjadi pertimbangan 
dalam memilih tempat acara. 
Tidak terkecuali jika pilihannya 
di Favehotel Hasyim Ashari. 

Wedding 
Package 
Favehotel 
Hanya 
Rp16 Juta

Hotel yang terletak di kawasan bisnis 
ko ta Tangerang ini menawarkan 
Wed ding Package mulai dari harga 

Rp16 Juta. Dengan harga spesial tersebut 

Nama Hotel: 
Allium Tangerang Hotel

Bintang: 4
Jumlah Kamar: 157 Room

Kisaran Harga Room: 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

mem pelai bisa mendatangkan tamu hingga 
100 orang. Kelebihannya juga sudah men-
da patkan menu buff et, ruangan untuk acara 
per nikahan, dan termasuk free kamar untuk 
mem pelai. 

Luas Function Hall Fave Hotel bisa 
me  nampung kapasitas hingga 250 orang 
un  tuk standing party dan 100 orang dengan 
round table. “Function Hall kami modern 
dan mewah yang menjadi daya tarik bagi 
ta  mu untuk melangsungkan acara-acara 
is  timewa, terutama acara pernikahan,” 
kata Andriati Kurniasih, Sales Marketing 
Ma nager Favehotel.

Selain itu, area hotel di Lime Cafe & Bar 
men jadi vanue favorit untuk melakukan 
Pre-Wedding baik foto maupun video. 
Ka rena suasananya fresh, fun, dan friendly. 
Fave hotel bisa menjadi alternatif dalam 
mengadakan pesta pernikahan karena 
selain harganya yang bersahabat, letaknya 
juga strategis. 

Favehotel Hasyim Ashari memiliki 112 
kamar modern yang menjadikan hotel 
ini sebagai salah satu rujukan tempat 
m enginap. Hotel berbintang 3 ini juga 
me miliki area Parkir yang Luas, sehingga 
me mudahkan akses tamu undangan per-
nikahan. (Alfi an Pratama)

Nama Hotel: 
Fave Hotel Hasyim Ashari

Bintang: 3
Jumlah Kamar: 112 Room

Kisaran Tarif Kamar: Rp410.000
Fasilitas: Meeting room, 

Lime cafe, Spa, Parking area.
Nomor Telepon: 
(021) 39733333

Alamat: Jl.KH Hasyim Ashari 
No.118 Cipondoh-Tangerang 

15148

FOTO-FOTO: DOK ALLIUM TANGERANG HOTEL.

FOTO-FOTO: DOK FAVEHOTEL.
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Pekat Kuah berwarna oranye yang 
memenuhi permukaan mangkuk 
putih seakan membuat nafsu 
makan makin bertambah. Makanan 
yang diisi asinan pada permukaan 
atas adalah menu Gulai Torpedo 
Kambing di Warung Sate Baba Nusi.

Gurihnya Gulai Torpedo Baba Nusi

Sate Baba Nusi 

Ekspansi 
Rumah Makan
Selain Gulai Torpedo, ada menu lain 

yang bisa jadi rujukan, seperti Sate 
Kam bing, Sate Ayam, Sop Kambing, 

Gulai Kambing, Sop Kaki Kambing, Sop 
Ayam, dan Gulai Ayam. Tempat ini su dah 
dikenal sejak tahun 2000 sebagai pe ngolahan 
kambing aqiqah, namun pada Feb ruari lalu 
berekspansi menjadi rumah ma kan.

Warung Sate Baba Nusi terletak di 
tengah pemukiman warga di Jalan KH. 
Kuding, RT 03 RW 07, Kelurahan Belen-
dung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang. 
Mes kipun berada di antara himpitan rumah 
war ga, Warung Sate Baba Nusi sudah di-
kenal karena banyak pelanggan lama.

“Tapi pelanggan yang sering beli aqiqah jug a 
pada sering makan di sini, tapi yang baru juga, 
rata-rata pelanggan tahu karena ada di menu 
Gofood sama Grabfood. Apa lagi semenjak 
Corona. Tidak ada orang per kantoran pada ke 
sini buat makan siang,” ungkap Nusi.

Dalam satu hari, Warung Sate Baba Nu si 
kini bisa melayani 50 sampe 60 porsi pe sanan. 
Tempat yang kini sudah dikenal se bagai rumah 
makan ini mulai membuka pe sanan sejak jam 
8 pagi sampai dengan jam 9 malam.  “Kita 
buka usaha sate dan sop aqiqah sudah hampir 
20 tahun, sampe se karang masih jadi pemasok 
hewan qur ban. Kambing dan sapi yang dijual 
ber kualitas. Makanya pas buka Rumah Ma kan 
ini pada antusias, karena sudah ban yak yang 
percaya,” tukas Nusi. (Alfi an Pratama)

Sedapnya kuah dengan campuran 
rem pah-rempah  Nusantara membuat 
ma kanan ini menjadi layak untuk 

dicoba. Gulai Torpedo Kambing di Warung 
Sate Baba Nusi menjadi perhatian tim 
LIVE Magz karena tergolong makanan 
eks trim, dan jarang ditemui. 

“Satu porsi diisi 1 torpedo kambing 
mu da, kalau sudah dimasak seperti ini 
memang jadi lebih sedap, karena bum-
bunya banyak. Kuah kentalnya jadi satu 
me nyerap sama daging torpedo. Lagi 
pu la torpedo juga manfaat buat tingkatin 
vi talitas,” ungkap pemilik warung, Sanusi 
Welih (65).

Tekstur torpedo kambing yang diolah 
le bih terasa lembut, halus, serta kenyal saat 

di kunyah. Dalam satu mangkuk dilengkapi 
dengan beberapa jeroan yang menjadi 
tambahan menyantap makanan ini. Selain 
itu, pembeli juga bisa memesan jika ingin 
menyantap daging torpedonya saja.

“Beberapa hari lalu ada yang pesan se-
mangkuk daging torpedonya saja, minta 
2 torpedo. Nanti kan diiris iris ke cil, agar 
gampang dikunyah sama yang ma kan. 
Rasanya krenyes gurih pas digigit, po-
koknya kalau penasaran coba rasain aja,” 

tambahnya.
Gulai Torpedo Kambing di Warung Sate 

Baba Nusi dibanderol dengan harga Rp20 
Ri bu sudah termasuk nasi. Setiap hari se lalu 
ada saja yang memesan makanan eks trim 
ini, baik yang hanya mencoba, atau mencari 
manfaat torpedo kambing. (Alfi an Pratama)

FOTO-FOTO: UKON FURKON SUKANDA.
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Peneliti dari Institut Teknologi Bandung 
(ITB) Dr. Nuning Nuraini, S.Si, M.Si 
memprediksi, penyebaran Covid-19 di 
Indonesia puncaknya pada akhir Maret 
2020. Kemudian berakhir pada Mei atau 
awal Juni 2020.

Meskipun demikian, Nunia Inn Bandara Aero-
polis Hotel terus mem berikan pelayanan 
terbaik di te ngah pandemik seperti ini dengan 

paket Co rona. Hotel yang berbintang dua ini mem-
berikan tawaran yang berbeda dari hari biasanya. 

Jika menginap dengan jangka waktu long stay pada 
roomdeluxe yang semula nya Rp300 Ribu perhari, 
kini menjadi Rp250 Ribu perhari. Hal ini dilakukan 
se lain karena wabah Covid-19, juga dalam rang ka 
menyambut bulan Ramadan.

“Kita ada paket Corona dan Ramadan. Se bagai 
langkah dalam memberikan pe layanan maksimal, 
agar tetap dipercaya. Ka mi juga terus meningkatkan 
mutu kua litas kebersihan agar tamu bisa nyaman 
saat menginap di Nunia Inn,” ungkap Ratih, Sales 
Marketing Manager. 

Selain itu, hotel dengan konsep wooddesign ini 
memberikan kenyamanan de ngan beberapa fasilitas 
menunjang, se perti Gym, Swimming Pool, dan lainnya. 
Me nurut Ratih, Nunia Inn menjadi co cok karena terbukti 
dalam konsistensi pe layanan. (Alfi an Pratama)

Intip Room Ideal Siti Hotel
Siti Hotel sebagai hotel syariah yang berada di Jalan Moh Toha, Pabuaran 
Tumpeng, Kecamatan Karawaci, merupakan hotel ideal tempat menginap. 
Hotel bintang 3 ini punya tipe room ideal yang bisa membuat Kawan LIVE 
beritirahat dengan nyaman.

Wabah Corona 
Tak Hentikan 
Promo Nunia Inn

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. 

FOTO-FOTO: DOK NUNIAINN BANDARA

Tipe Room terdiri dari Superior, De-
luxe Queen, Deluxe Twin, Jr Suites 
Single, dan Jr Suites Double. Hotel 

ini dilengkapi dengan fasilitas air condi-
tioner, Wi-fi , LED TV, shower, kulkas dan  

pendukung kenyamanan menginap.
“Semua jenis tipe kamar kami itu ideal 

dan nyaman, tapi juga berbeda, ada dengan 
luas untuk keluarga, atau pasangan saja. 
Seperti Superior Room 250 Ribu untuk 

sehari, kalau bulanan, ataupun longstay,” 
ungkap Ade, Marketing Manager Siti 
Hotel.

Jr Suites Single bertarif Rp400 Ribu 
dengan tarif longstay bulanan Rp6 Juta. 
Sedangkan Jr Suites Double Rp600 Ribu 
dengan tarif longstay bulanan Rp7 Juta. 
Lalu Deluxe Queen serta DeluxeTwin 
sama dengan harga Rp350 Ribu dengan 
tarif bulanan sekitar Rp4 Juta.  

Hotel bintang tiga ini menghadirkan 
miniatur Ka’bah yang menjadi fasilitas 
unggulan bagi jama’ah yang hendak 
menunaikan ibadah umroh, atau haji. 
Selain itu, Siti Hotel juga menyediakan 
medical klinik sebagai fasilitas pelayanan 
lainnya. (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

FOTO-FOTO: DOK SITI HOTEL
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Suka Duka Menikah Saat Corona

Curahan Hati Mertua Pengantin
Wabah pandemik Covid-19 yang 
melanda Indonesia menjadi momen 
tersendiri bagi Muhaimin (29) dan 
Dwi Lestari (24). Pasangan yang 
melangsungkan akad nikah di Kantor 
Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Tangerang pada 17 April 2020  ini 
merasakan suka dan duka menikah 
saat wabah Covid-19.

Keduanya terpaksa mengundurkan 
jadwal acara resepsi, dan hanya 
melangsungkan akad nikah. Tanggal 

pernikahan dan resepsi yang semulanya 
berbarengan. Karena Corona mereka 
mengubah rencana dan menyesuaikan 
dengan standart protokol kesehatan yang 
berlaku.

“Tadi diwajibkan pakai masker dan 
sarung tangan untuk akad nikah. Alham-
dulillah berjalan lancar. Kami menganggap 
ini adalah berkah dan duka, berkahnya 
kami jadi bisa mengumpulkan biaya 
pernikahan lebih matang lagi. Tapi tentu 
ini juga menjadi duka karena wabah masih 
ada,” ungkap Muhaimin.

Setelah melangsungkan akad pernikahan, 
kedua belah pihak melangsungkan syu-
kuran bersama dan melakukam sesi 

foto pengantin di Museum Juang Ta-
runa . Meskipun hanya melangsungkan 
pernikahan, Muhaimin dan Dwi tak 
menyesalkan hal tersebut, karena niat 
mereka  hanya untuk ibadah.

“Semua sudah kami niatkan untuk 
ibadah, meski sedih di tengah kondisi 
Pandemi Corona saat ini. Kami meyakini 
ada berkah di balik semua ini. Mohon 
do’anya saja, agar pernikahan kami 
jadi keluarga yang sakinah, mawadah, 
warohmah,” kata Dwi. (Alfi an Pratama)

“Tadi diwajibkan pakai masker 
dan sarung tangan untuk akad 
nikah. Alhamdulillah berjalan 

lancar. Kami menganggap ini adalah 
berkah dan duka, berkahnya kami 

jadi bisa mengumpulkan biaya 
pernikahan lebih matang lagi. Tapi 
tentu ini juga menjadi duka karena 

wabah masih ada.”

“Meskipun akad nikah saja, tapi harus sesuai protokol kesehatan, dengan 
menggunakan masker dan sarung tangan. Kami semua bahagia, bersyukur 

akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Semoga semua ini cepat berlalu.”

pe ngantin wanita Zahri (68), yang tidak 
bisa menyembunyikan perasaan haru dan 
syu kur. “Meskipun akad nikah saja, tapi 
ha rus sesuai protokol kesehatan, dengan 
meng gunakan masker dan sarung tangan. 
Ka mi semua bahagia, bersyukur akhirnya 
bisa berjalan dengan lancar. Semoga semua 
ini cepat berlalu,” katanya saat ditemui tim 
LIVE Magz.

Zahri juga menyampaikan, hal yang 
terpenting saat ini adalah anak bisa cepat 
melangsungkan pernikahan. Urusan 
resepsi itu merupakan selebrasi yang tidak 
wajib untuk diselenggarakan. Meskipun 
demikian, ia juga berharap kepada anaknya 

agar bisa menjadi keluarga yang sakinah. 
“Yang terpenting adalah ketentuan tanggal 
akad tidak berubah, dan bisa dilaksanakan. 
Ini juga menjadi pengingat untuk kami, 
agar bisa menjaga kesehatan, dan banyak 
berdoa agar keadaan seperti semua. Ten-
tunya berkah dan karomahnya harus di-
terima dengan lapang dada,” tambahnya.

Selain pasangan Muhaimin dan Dwi Lestari, 
banyak pasangan pengantin lain yang ada di 
belahan dunia juga mengalami nasib sama 
dengannya. Hal ini menjadi pengingat untuk 
tetap terus menjaga kesehatan, agar memper-
sempit penyebarluasan dan bisa melakukan 
aktivitas seperti semula. (Alfi an Pratama)

Menikah saat wabah seperti ini cu-
kup banyak menyita perhatian na-
mun mengharukan dilewati tanpa 

re sepsi. Seperti yang dirasakan orang tua 

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Memaksimalkan pelayanan di 
bulan Ramadan biasa dilakukan 
oleh pelaku bisnis, seperti 
Istana Nelayan.

Tiga Alasan 
Pilih Bukber 
di Kyriad Hotel

Bukber Cara 
Istana Nelayan 
Persempit Covid-19

Sejak penetapan Phsycal Distancing 
saat pandemi Covid-19 menyebar di 
In donesia, pelaku bisnis tetap tetap 

mem berikan pelayanan dan memprioritaskan 
ke sehatan para tamunya. Salah satunya Kyriad 
Ho tel Airport Jakarta yang menawarkan paket 
Ca tering Service Bukber. 

Promo F&B kali ini yaitu We Serve Cate-
ring for BukBer. Harga yang ditawarkan Rp75 
Ribu, dengan minimum order 20 pax sudah 
in clude dengan Buff et Menu, Chafi ngDish, 
Cut leries, Chinaware, dan Serve. “Pastinya 
free delivery, free waitress, dan free fl ow mi-
neral water,” ujar Heru Siswanto, Food & 
Be verage Manager Kyriad Hotel. Selain itu, 
ada alasan lain kenapa Catering Bukber Kyriad 
Hotel direkomendasikan;

1. Stay Safe
Buka Puasa bersama biasa dilakukan ber-

sama teman lama, saudara, ataupun keluarga. 
Pe sanan Catering ini akan diantar akan diantar 
ke tempat tujuan. Hal ini mendukung gerakan 
#dirumahaja untuk tetap menjaga jarak sosial 
di Tangerang karena Covid-19.

2. Hemat Cost
Jika Bukber bisa menghabiskan ratusan ribu 

untuk setiap orangnya, Kyriad Hotel Airport 
Jakarta mematok harga murah dari yang 
biasanya. Ini menjadi keuntungan pembeli 
untuk saving budget, namun tetap bisa berbuka 
puasa bersama.

3. Rasa Hotel, Harga Jalanan
Berbicara soal rasa, Chef Heru Siswanto 

dikenal sebagai salah satu chef terbaik yang 
ada di Kyriad Hotel Airport Jakarta. Rasa 
setiap menu yang diolah menjaga higienitas, 
dan rasa yang lezat kalangan hotel namun 
harga tetap jalanan. (Alfi an Pratama) 

Mereka menyiapkan promo deli-
very dengan alasan merujuk pada 
aturan dalam upaya memper-

sempit penyebaran Covid-19. “Ini bukti 
totalitas kami mendukung pemerintah 
dalam mempersempit penyebaran Virus 
Corona. Tapi kami juga meningkatkan 
kualitas kebersihan, dan rasa dari makanan. 
Promo ini berjalan dalam satu bulan Ra-
madan,” ungkap Awan Sutrisno, Sales and 
Marketing Manager.

Promo berjalan mulai hari pertama puasa 
di bulan Ramadan 1441 H. Pengiriman 
dilakukan oleh jasa ojek online Gofood dan 
Grabfood dengan tarif jarak berbeda-beda. 

Jika jarak radius maksimal 5 Kilometer 
tidak dikenakan biaya pengiriman. 

Menu favorit pesanan seperti Sop 
Buntut, Capcay, Sapo Tahu, Nasi Goreng, 
Mie Goreng, dan yang lainnya. Promo ini 
berlaku di Istana Nelayan Resto Kebon 
Nanas, dan Istana Nelayan Hotel di Jati-
uwung, Kota Tangerang. 

“Semoga promo Bukber ini menjadi 
berkah bagi kita semua, puasa lancar, 

kesehatan juga tetap terjaga. Selain itu, 
jika tamu memesan Set Menu Dinner akan 
didonasikan 2 persen kepada yang mem-
butuhkan,” tambahnya Awan. 

Donasi akan diterapkan apabila pembe-
lanjaan mencapai Rp1,3 Juta untuk 10 
orang. Donasi ini juga menjadi upaya 
Is tana Nelayan untuk dapat berbagi 
kepada masyarakat di tengah pandemi. 
(Alfian 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
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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
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“Biar lebih santai saja di saung, adem 
te duh, tempat lain di kursi juga ada. Satu 
saung pendopo bisa nampung 20 orang, 
1 saung 10 orang. Bambu Oju banyak di-
pesan sama kelompok, kalau perorangan 
ju ga ada. Karena tempatnya memang di-
set banyak,” ungkap Bambang, salah satu 
pe milik.

Seafood yang menjadi ciri khas makanan 
Bam bu Oju dibuat dengan olahan rempah 
Nusantara yang meresap pada sela ma-

Cocok 
Jadi 

Tempat 
Makan 

Keluarga

Bambu Oju

Gabungan 
Tiga Nama 
Bambu Oju

kanan laut. Racikannya tidak tercium bau 
amis sedikit pun pengolahannya yang 
hi gienis, dan lauknya terasa lebih fresh 
saat dikunyah.

Selain tempatnya yang teduh, serta ma-
kanannya yang lezat, Bambu Oju cocok 
men jadi rekomendasi tempat pilihan. Tem-
pat ini selalu ramai pengunjung, apalagi 
pada hari libur Sabtu dan Minggu. Bambu 
Oju juga menyediakan Live Music setiap 
hari. (Alfi an Pratama)

Bambu Oju merupakan rumah makan 
seafood yang cocok menjadi pilihan 
tempat makan bersama keluarga. 

Belasan saung yang berjejer pada lahan 
4.000 Meter persegi ini menjadi piili han 
cocok tempat makan keluarga ka rena 
tempatnya yang teduh dikelilingi pe po-
honan rindang.

Memilih tempat makan biasanya 
yang menjadi pertimbangan 
mutlak adalah rasa, tempat, 
dan harga. Hal tersebut tidak 
akan perlu dirisaukan jika 
mampir ke rumah makan Bambu 
OjuSeafoodand Resto di Jalan 
Marsekal Surya Darma, Karang 
Sari, Kecamatan Neglasari, Kota 
Tangerang.

Nama restoran Bambu Oju yang ada 
sejak 2008 ini  merupakan sing ka-
tan dari ketiga nama pemilik, yakni 

Bam bang, Buher, dan Oman Jumansah. 
Ke tiga Pemilik ini memutuskan untuk 
ber sama menekuni bisnis kuliner seafood 
de ngan nama mereka sendiri.

Nama tersebut kini telah membuahkan 
ha sil yang maksimal, dari semula hanya 
me nyewa lahan sekitar 300 Meter Persegi, 
kini menjadi 4.000 Meter Persegi. Kesuk-
se  san ini juga dilihat dari banyaknya kar-
ya wan yang dipekerjakan, serta 1 cabang 
yang tersedia di Kota Serang, Banten.

“Usaha sudah coba macam-macam, 
alhamdulillah usaha ini yang jalan. Pernah 
dagang makanan ayam, soto, dan kembang. 
Bertiga baru ketemu, kita usaha ngegelin-
ding saja, tanpa pengalaman, tanpa belajar, 
otodidak. Kalau untuk resep makanan dari 
kokinya,” kata Bambang.

Tempat ini selalu penuh saat waktu 
ber buka puasa di bulan Ramadan dengan 
mak simal kapasitas menampung 300 pe-
ngunjung. Resto seafood ini membuka 
ope rasional setiap hari jam 9 pagi sampai 
de ngan jam 10 malam.  

Bambu Oju juga menyediakan ruang 
meeting sebagai fasilitas pegawai yang 
ingin mengadakan pertemuan. Sedangkan 
aula pada area tengah seringkali menjadi 
pilihan tempat pernikahan dengan biaya 
yang bersahabat. (Alfi an Pratama)

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

“Usaha sudah coba macam-
macam, alhamdulillah usaha 
ini yang jalan. Pernah dagang 

makanan ayam, soto, dan 
kembang. Bertiga baru ketemu, 

kita usaha ngegelinding saja, 
tanpa pengalaman, tanpa 

belajar, otodidak. Kalau untuk 
resep makanan dari kokinya.”

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Momen Ramadan banyak 
dimanfaatkan oleh pelaku bisnis 
pariwisata, seperti Novotel 
Tangerang dengan sajian Kebuli 
porsi besar. Dengan porsi besar, 
menu ini cocok menjadi pilihan 
untuk buka puasa bersama 
dengan keluarga.

Days Hotel and Suites by Wyndham memiliki fasilitas yang 
nyaman, cocok sebagai destinasi pebisnis maupun turis. Hotel 
yang dikelola oleh Wyndham Group International ini miliki 
konsep bangunan yang elegan. Di setiap kamarnya juga terdapat 
ornamen wayang yang menambah keasrian Indonesia.

Ornamen kearifan lokal 
yang ada di area ling-
kungan hotel menambah 

estetika hotel yang ada sejak 
tahun 2016 ini. Menurut Tri-
yanto, Senior Sales Manager 
Days Hotel and Suites by Wynd-
ham, ada beberapa fasilitas yang 
membuat nyaman, salah satunya 
kolam berenang, dan restoran.

Hotel dengan jumlah kamar 
119 ini juga miliki restoran yang 
menghadirkan ber bagai ragam 
makanan Nusantara. “Restoran kita 
ada 2, Rinjani dan Krakatau yang 
ada di lantai 1. Buka 24 jam dengan 
nuansa semi outdoor,” ungkap Tri.

Hotel bintang 4 ini miliki 7 
ruangan rapat, dan 1 ballroom 
dengan luas 300 Meter Persegi 
yang bisa menampung 600 orang. 
Ballroom dengan fasilitas projec-
tor, fl ipchart, memo pad, hingga 
standard sound system tersebut 
bisa digunakan untuk kegiatan 
Meetings, Incentives, Confer-
ences, dan Exhibitions (MICE). 
 Berada di Jalan Pembangunan 

3 Nomor 17, Kota Tangerang, 
Days Hotel And Suites Jakarta 
Airport  punya komitmen untuk 
terus menjaga kualitas mutu 
pelayanan terbaik kepada tamu. 
(Alfi an Pratama)

Nasi berwarna kekuningan pekat ini 
merupakan hasil eksplorasi citarasa 
dari budaya Arab yang bercampur 

dengan bumbu-bumbu Gujarat, India. Maka 
tak heran, rasa dan aroma yang khas kerap 
membuat nafsu makan menjadi bertambah.

Makanan ini berbahan dasar kaldu 
kam  bing, minyak samin, campuran su su 
kam bing atau santan, dan rempah nu san-
tara. Bentuk tampilannya terbilang unik, 
de ngan menggunakan nampan besar yang 

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

 Menikmati 
Kebuli Porsi 
Besar Novotel 
Tangerang

bisa dinikmati bersama-sama dengan gaya 
khas makan nasi kebuli.

“Kami ingin membawa tren tersebut 
kepada masyarakat sekitar dengan me-
nyediakannya pada momen Ramadan ini 
dan tentunya dengan porsi besar yang 
dapat di makan sekaligus bersama keluarga 
di ru mah pada saat berbuka,” ujar Windi-
arto, General Manager Novotel Tangerang.

Nasi Kebuli dengan harga mulai dari Rp 
390 ini bisa dinikmati untuk 5 hingga 10 
orang. Menu unggulan ramadan Novotel 
Tangerang ini tersedia 2 varian pilihan, 
ada ayam dan kambing. Nasi Kebuli No-
votel Tangerang bisa dipesan dan diantar 
menggunakan layanan jasa antar online, 
atau pesan dan ambil langsung di hotel. 
(Alfi an Pratama)

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

Mengenal 
Days Hotel And 

Suites by Wyndham

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 NOVOTEL TANGERANG.

FOTO-FOTO: DOK DAYS HOTEL AND SUITES.
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Pelopor Pelopor 
Guyub Guyub 
Warga Warga 
BersosialBersosial
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Dalam setiap pembuatan masker, 
warga diimbau untuk tidak ber-
de katan, agar tetap menjaga jarak 

fi  sik di tengah pandemi. Oleh karena itu 
da lam setiap pembuatan masker warga 
di jadwalkan, hal ini dilakukan untuk mem-
persempit kemungkinan penyebarluasan 
Covid-19.

Meskipun demikian, inisiatif warga 
Kam pung Anggur perlu diapresiasi pe-
nuh dalam setiap kegiatan sosial. Perlu 
di ke tahui, Kampung Anggur kini telah 
me nerapkan Pola Hidup Bersih Sehat (PH-
BS), mengelola madu trigona, hingga kini 
mem buat masker secara gratis.

“Jadi mereka itu murni tanpa gaji sepeser 
pun, bahkan untuk sekedar beli minum dan 
yang lainnya mereka beli sendiri, karena me-
reka sudah terbiasa dengan kegiatan sosial, 
mind setnya sudah dibentuk sejak terbentuk 
Kampung Anggur,” ungkap Budi.

juran kesehatan atas konsultasi tim medis.
“Masker ini gratis, masyarakat tanpa 

digaji. Biaya produksi hibah kain dari 
masyarakat. Ada 3 lapis di setiap masker, 
yang tengah pakai kain keras, sedangkan 

Kampung Anggur 
Swadaya Masker Gratis
Kampung Anggur merupakan akronim dari kata Anggota Masyarakat Yang Gemar 
Bersyukur. Kelompok yang terletak di RW 03 Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan 
Cibodas Kota Tangerang ini membuat masker gratis.

Swadaya masyarakat dalam membuat 
masker  dilakukan atas kekhawatiran 
pandemi Covid-19 yang kini tengah 

men jadi perhatian penuh. Hal ini di inisiasi 
dari kesulitan memperoleh masker yang 
har ganya sudah melambung tinggi di pa-
saran.

“Awalnya ketika kita kesulitan masker 
saat melakukan penyemprotan disinfektan. 
Ma lam kita wacanakan, pagi-pagi sudah 
ada warga yang membawa mesin jahit, ak-
hir nya sekarang ada 4 mesin jahit,” ungkap 
Bu di Santoso, Inisiator Kampung Anggur.

Dalam sehari Kampung Anggur bisa 
mem produksi sekitar 250 masker, tetapi 
jika hari libur bisa mencapai 500 masker. 
Pro duksi masker ini murni dibagikan ke 
mas yarakat secara gratis tanpa pungutan 
biaya. Masker yang dibuat berdasarkan an-

Ibu Rumah Tangga dan bapak-bapak gu-
yub menjadi satu dalam kegiatan ini. Anak 
muda dari Karang Taruna juga turut andil 
da lam membangun Kampung Anggur 
agar tetap bersosial. Selain itu, Kampung 
Anggur juga dalam setiap Minggu rutin 
melakukan kerja bakti.  

Kampung Anggur merupakan salah 
satu wujud nyata kelompok warga di Kota 
Ta ngerang yang sejatinya menerapkan ke-
hidupan bersosial. Bergotong-royong, gu-
yub, dan membantu kepada sesama dalam 
setiap kesulitan. (Alfi an Pratama)

yang depan dan belakang dilapisi kain 
ka tun. Kita konsultasi dulu ke tenaga 
me dis untuk masker yang dianjurkan,” 
tam bahnya saat ditemui tim LIVE Magz. 
(Alfi an Pratama)

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Hotel berbintang tiga ini mem be rikan 
pe layanan extra Rama dan Package 
Delivery yang be ker jasama dengan 

Bluebird Taxi.
“Dalam rangka mendukung himbauan 

pe  merintah tersebut, Swiss-Belinn Airport 
Jakarta Hotel hadir dengan paket siap saji 
dan Ramadhan Package. Kami mem  be-
rikan solusinya yaitu pengantaran dapat 
di l akukan dengan jasa taxi Bluebird,” ung-
kap Tasya, Public Relation Swiss-Belinn.

Pesanan minimum 3 menu yang ter-
tera akan mendapatkan extra diskon 20 
per sen serta diantar tanpa dipungut bia ya 
tam bahan. Dengan syarat lokasi ber jarak 
ra dius 5 Kilometer. Paket menu Ra madan 
di Barelo Restoran ini telah berlaku hingga 
men jelang Lebaran. (Alfi an Pratama)

Sebagai hotel bintang lima, 
Bandara International Ho-
tel juga menawarkan ba-

nyak fasilitas pendukung yang 
bisa memberikan kenyamanan 
ka mar dan lingkungan hotel. 
Ho tel dengan konsep resort ini 

mi liki kesejukan udara yang 
asri karena dikelilingi dengan 
rentetan pepohon.

“Kami juga memiliki fasilitas 
kesehatan dan kebugaran, untuk 
tamu yang memiliki gaya hidup 
sehat, tentunya tamu akan 

Ramadan Package Ramadan Package 

Swiss-Belinn Swiss-Belinn 
Rangkul BluebirdRangkul Bluebird

 Hotel Resort Bintang 5  Hotel Resort Bintang 5 
di Area Bandara Soettadi Area Bandara Soetta
Lokasi, fasilitas, serta akomodasi jadi hal penting dalam 
kebutuhan memilih penginapan yang biasa dicari oleh 
wisatawan dalam berlibur.  Bandara International Hotel 
managed by Accorhotels hadir sebagai hotel bintang 
lima miliki tempat yang nyaman untuk menginap.

mempertimbangkan fasilitas 
penunjang yang ada, seperti 
alat olahraga, kolam renang, 
joggingtrack, sauna, steam 
dan jaccuzi,” ungkap Shara 
Rizky, Director of Sales.

Terdapat 6 tipe kamar, yakni 
3 kamar Deluxe yaitu Garden 
View, Lake View dan Terrace. 
Sedangkan 3 tipe kamar Suite 
yakni Junior Suite, Ambassa-
dor Suite dan President Suite 
dengan bangunan ruang tamu 
dan kamar terpisah.

“Selain itu, hotel ini juga 
miliki 4 outlet Food and Be-
ve rage, yakni Linjani Res tau-

rant, Bumbu Restaurant, ser ta 
tempat untuk bersantai Ma xis 
Lobby Lounge dan Sam bal 
Tapas. Bandara Interna tio nal 
Hotel menyediakan 208 ka-
mar,” tambah Shara.

Semua kamar dilengkapi 
dengan bathtub, LCD TV, gratis 
pemakaian Wi-Fi, ruang kerja 
dan sofa untuk bersantai. Bandara 
International Hotel miliki akses 
strategis 10 Menit dari dan ke 
bandara. Accorhotels group 
merupakan jaringan hotel terluas 
di dunia yang menyediakan 
program keanggotaan Le Club 
Accorhotels. (Alfi an Pratama)

Nasi Ayam Kungpow
Nasi Beef Black Papper
Nasi Ayam Hainam
Nasi Ayam Saus 
Thai Pedas Manis

Kwey Teaow Chicken Black Papper
Mie Goreng/ Rebus Tektek
WontonNoodle
ChickenCurryNoodle

Nasi Goreng Hejo + Satay Ayam
Nasi Goreng Kampung + Satay Ayam
Nasi Goreng YeongChow + Satay Ayam
Nasi Goreng Barelo + Satay Ayam

Chicken Teriyaki 

Chicken Katsu 

Beef Black Papper 

Gultik 
(Gulai Daging)
Empal Gentong
Tongseng Ayam
Soto Lamongan

Rice Bowl  @55k

Noodle  Bowl  @55k

Fried Rice  @55k

Bento Box
Soup Based

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

Pandemi Corona saat Ramadan 
saat ini membuat pelaku 
bisnis mencoba inovasi untuk 
meningkatkan pela ya nan, seperti 
Swiss-Belinn Airport Jakarta.

Menu 
dan 

Harga:

@45k

@45k

@55k

FOTO-FOTO: DOK SWISS-BELINN AIRPORT JAKARTA

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
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Jakport Hotel Imbau 
Tahan Rasa Kangen Mudik

Golden Tulip 
Essential 
Upayakan Tamu 
Bukber di Rumah

Sebagai pelaku bisnis pariwisata, Jakarta Airport Hotel tentu mendukung 
upaya pemerintah dalam mempersempit penyebaran Virus Corona.

Pandemi Covid-19 membuat 
masyarakat terpaksa melakukan 
segala aktivitas di rumah saat 
Ramadan 1441 H. 

Hal ini disampaikan Sales Mar-
keting Manager, Yudi Les mana 
saat ditemui tim LIVE Magz di 

Jakarta Airport Hotel Terminal 2 Bandara 
Soe karno Hatta. “Sektor pariwisata ten-
tu mendukung penuh upaya pe me rintah, 
salah satunya saat mu sim mudik Lebaran. 
Saya saja ta hun ini menahan rasa rindu de-
ngan keluarga untuk tidak mudik le baran. 
Kita ikuti saja aturan pe merintah, agar 
semua cepat ber lalu,” ungkapnya.

Yudi juga menyampaikan, dalam pan-
demik seperti ini semua sektor bis nis 
juga merasakan dampak yang signifi kan. 
Untuk itu, ker jasama antara semua elemen 
perlu di tingkatkan agar cepat berlalu dan 
kem bali seperti sedia kala. “Maka dari itu, 
saya sepakat soal imbauan mu dik dilarang. 
Karena kitapun ti dak tahu, kalau kita 

juga terdam pak, karena ada juga kategori 
Orang Tanpa Gejala. Dalam hal ini kita 
perlu kerjasama antara semua elemen,” 
tambahnya. 

Jakarta Airport Hotel yang berada di 
kawasan Terminal 2 Bandara Soe karno Hatta 
merupakan hotel bin tang 2 yang memiliki 
lokasi stra tegis. Room Type yang tersedia 
juga ada Type Superior, Deluxe, Exe cutive 
dan Family Room. (Alfi an Pratama)

Hal ini dimanfaatkan oleh Golden 
Tulip Essentials Tangerang Hotel 
dengan membuka pelayanan menu 

berbuka puasa bersama di rumah.
“Ini merupakan bentuk setia pelayanan 

kami agar tetap menjaga kualitas makanan, 
meski tamu melakukan aktivitas di ru mah. 
Bi cara soal rasa dan harga, bisa diban-
ding kan. Jadi tamu setia kami bisa tetap 
bu ka puasa sama keluarga di rumah,” 
ung kap Wisnu, Marketing Commu nication 
Manager.

Pemesanan ini tidak dikenakan biaya 
ongkos kirim jika radius tujuan pengiriman 
jarak 5 kilo meter dari lokasi Hotel. Menu 
yang tersedia yakni terdiri dari Nasi 
Rawon, Suki, Ikan Goren, Chicken Kung-
pro, Fried Fish Sweet Sour, dan Chicken 
Teriyaki.

Semua menu tersebut di banderol 
dengan harga yang berkisar dari Rp45 Ribu 
hingga Rp55 Ribu.Semua menu tersebut 
bisa di pesan saat puasa Ramadan 2020. 

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

FOTO-FOTO: DOK JAKARTA AIRPORT HOTEL

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

“Saat buka ramadan tahun ini saja karena 
kami mendukung program pemerintah 
mempersempit Covid-19,” tambah Wisnu.

Pelayanan ini merupakan inovasi 
Golden Tulip Essentials Tangerang saat 
penetapan PSBB dalam mendukung upaya 
mem per sempit penyebarluasan Covid-19. 
Pihaknya berharap wabah Covid-19 
ini dapat cepat berlalu, dan tamu bisa 
melakukan aktivitas seperti semula. 

Perlu diketahui, Golden Tulip Essential 
Tangerang merupakan hotel bintang 3 yang 
dilengkapi dengan 188 kamar superior, 36 
kamar deluxe dan 2 kamar junior suite. 
Fa silitas Waterfall Pool menjadi daya 
ta rik utama dari Golden Tulip Essential 
Tangerang. (Alfi an Pratama)
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Meskipun dalam bulan Ramad an ini Athar 
Kitcen sedang menggeluti pesanan 
Hampers dan Kue Kering, tapi tak 

menghiraukan produk andalannya. Athar Kitc-
hen yang memulai usaha sejak bulan  September 
2019 ini juga punya produk andalan.

Produk yang biasa dijual yakni Sambal Rebon 
200 gram, Sambal Teri Meda 200 gram, Ayam 
Suwir Pedas 250 gram, Sambal Cumi 200 gram, 
Cumi Asin Cabe Ijo 250 gram, dan Tongkol 
Suwir Pedas 250 gram. Selain itu juga ada 
beberapa produk yang dijual 

“Untuk menu sambal cumi sudah dikirim 
sampai palangkaraya, karena bisa bertahan 
sampai seminggu. Selain itu, produk yang biasa 
kami jual lainnya adalah cake dan pudding 
buah. Yang paling banyak dipesan adalah cumi 
asin cabe ijo,” tambahnya.

Keberlangsungan usaha yang belum 
mencapai  satu tahun ini sudah dipercaya oleh 
pelanggannya, ini terbukti dari peningkatan 
penjualan disetiap harinya. Semua resep 
makanan yang dibuat Athar Kitchen hasil 
eksplorasi Alin Marilin dalam menggeluti hobi 
memasak. 

Semua produknya kini tengah dalam proses 
uji lab sertifi kasi halal pada lem baga terkait. 
Athar Kitchen me rupakan salah satu dari sekian 
pengusaha yang  berkembang pesat ditengah 
Pandemi Covid-19. Meskipun demikian, Athar 
Kitchen akan terus menjaga konsistensi kualitas 
kebersihan, rasa, dan harga yang maksimal. 
(Alfi an Pratama)

Bisnis Online Berjamuran 

Athar Kitchen 
Kebanjiran

Mengenal 
Produk 
Rumahan 
Rasa JagoanPenetapan Pshycal Distancing yang 

disuarakan  oleh Pemerintah dalam 
mempersempit Pandemi Covid-19 tak 
menghentikan kreativitas mencari 
pundi rupiah.

Hal tersebut dilakukan oleh 
Athar Kitchen yang mem-
produksi makanan rumahan  

dijual dengan online.
“Selama Corona, dengan 

adanya usaha ini jadi bisa mem-
bantu ekonomi keluarga. Jadi kita 
arahkan ke  bu tu han pelanggan kira-
kira apa saja ditengah Pandemi ini. 
Pemasaran melalui media sosial 
harus update terus, biar pelanggan 
tahu kita tetap sustain bertahan,” 
katanya saat di wawancarai tim 
LIVE Magz.

Athar Kitchen adalah Usaha 
Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
dari Kecamatan Pinang, Kota 
Tangerang yang dimiliki oleh 
seorang Ibu Rumah Tangga Alin 
Ma rilin. Athar merupakan nama 
anak pertamanya yang di abadikan 
dalam bentuk usaha mencari 
keuntungan.

“Karena saya gak bisa diem 
orangnya, tipe-tipe  pro duktif per-
son. Waktu mulai usaha ini athar 
masih tiga ta hun usianya, jadi berat 
hati kalo beraktifi tas di luar ja di 
kurang waktu sama Athar gak bisa 
ngurus langsung ka lau di tinggal 
kerja keluar,” ungkapnya.

Produk Athar Kitchen sudah 
banyak dikenal kalangan mas-
yarakat pecinta makanan yang 
dijual online. Dalam se hari selalu 
mengirim makanan dengan 
menggunakan jasa pengantar 
konvensional, ataupun jasa antar 
online. Bu lan Ramadan ini Athar 
Kitchen juga memproduksi Ham-
pers dan Kue Kering. (Alfi an 
Pratama)
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WA 081911175244
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Banyak cara dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh, seperti yang dilakukan 
warga sekitaran Museum Juang Taruna,  di Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota 
Tangerang yang berjemur dibawah sinar matahari pagi.

Tingkatkan Imunitas 

Warga Berjemur di 
Museum Juang Taruna

Kegiatan ini biasa mereka pa da saat 
jam 9 sampai de ngan jam 10 pagi 
guna me ningkatkan sistem imunitas 

tu buh saat pandemi Covid-19. Pe milihan 
tempat berjemur di lakukan di belakang 
gedung Mu seum Juang Taruna karena ha-
la mannya yang luas.

“Karena kalau jemur disini luas tem pat-
nya, cahaya tidak ter halang langsung sama 
gedung, atau rumah.  Berjemur ini baru se-
ring setelah corona, karena inf ormasi yang 
beredar berjemur bisa bikin enak badan,” 
ungkap salah satu warga, Denis (32).

Setiap harinya, selalu saja ada warga 
yang berjemur di halaman belakang Mu-
seum Juang Ta runa. Kegiatan berjemur 
me ru pa kan salah satu program yang di-
himbau oleh Pemerintah Kota Tangerang 
dalam memutus mata rantai Covid-19. 

Berjemur di bawah sinar ma tahari pagi 
baik bagi ke se ha tan un tuk merangsang 
tubuh mempro duksi Vitamin D. Karena 
kandungan vitamin D memiliki banyak 
manfaat, asal kan memperhatikan durasi 
ber jemur 10 sampai 15 menit agar tidak 
berlebihan. (Alfi an Pratama)

Paparan sinar matahari pagi selama 
10 sampai dengan 15 menit dapat 
menghasilkan 1000 hingga 3000 

unit internasional (IU) vitamin D pada 
tubuh. Vitamin D penting bagi kesehatan 
tubuh, agar bisa ;

1. Mempertahankan Daya Tahan Tubuh
Sebuah penelitian kesehatan menyatakan 

orang yang memperoleh sinar matahari 
pagi dengan intensitas seimbang terbukti 
memiliki daya tahan tubuh lebih baik. 
Sel darah putih tersebut berfungsi mela-
wan zat asing (Jamur, Bakteri, dan Mik ro 
organisme lainnya) yang berisiko menim-
bul kan penyakit. 

2. Menurunkan Tekanan Darah
Menurut sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yang berasal dari 
University of Edinburgh, senyawa yang 
disebut nitric oxide akan dilepaskan ke 
dalam pembuluh darah segera setelah 
sinar matahari menyentuh kulit. Senyawa 
tersebut dapat berfungsi untuk membantu 
menurunkan tekanan darah. 

3. Meningkatkan Kesehatan Tulang
Seperti yang sudah banyak diketahui, vi-

tamin D merangsang penyerapan kalsium 
dan fosfor yang dapat menguatkan tulang. 
Namun tidak hanya itu saja, vitamin D3 
juga ternyata memiliki peran penting untuk 
kepadatan tulang. Vitamin D3 adalah vita-
min yang larut dalam lemak yang terbentuk 
selama proses pembuatan vitamin D ketika 
sinar matahari mengenai kulit. Hal tersebut 
dapat mengatur penyerapan kalsium.  

4. Meningkatkan Fungsi Otak
Manfaat berjemur di pagi hari yang 

ketiga adalah untuk meningkatkan fungsi 
otak. Salah satu penelitian yang dipimpin 
oleh ilmuwan saraf, David Llewellyn dari 
University of Cambridge menilai kadar 
vitamin D pada lebih dari 1.700 pria dan 
wanita dari Inggris yang berusia 65 tahun 
atau lebih dan menemukan bahwa fungsi 
kognitif semakin berkurang ketika tingkat 
vitamin D rendah pada orang tersebut. 
(Alfi an Pratama)

Empat 
Manfaat 
Berjemur

“Karena kalau jemur disini 
luas tem pat nya, cahaya 

tidak ter halang langsung 
sama gedung, atau rumah.  

Berjemur ini baru se ring 
setelah corona, karena inf or-
masi yang beredar berjemur 

bisa bikin enak badan” 
FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Eco Enzym 
Upaya 
Lestarikan 
Lingkungan
Hari Bumi yang diperingati setiap 
tanggal 22 April bukan cuma 
sekedar selebrasi, perlu adanya 
upaya  kecil ataupun besar 
agar bumi tetap lestari. Hal ini 
juga dilakukan oleh sekompok 
komunitas Benua Hijau Indonesia, 
Neglasari Hebat yang bekerjasama 
dengan Dinas Lingkungan Hidup 
Kota Tangerang dalam membuat 
Eco Enzym.

Pembuatan Eco Enzym yang dilakukan 
me rupakan salah satu upaya dalam 
me lestarikan lingkungan. Upaya ini 

telah dimatangkan sejak pembuatan pada 
Oktober 2019 lalu. Kandungan dalam 1 
liter eco enzim bisa mengembalikan nutrisi 
air ukuran 1000 liter. 

“Jadi kalau kita tuangkan 1 liter di su-
ngai bisa balikin nutrisi air sebanyak 1000 
liter. Alasannya karena menurut kita ini 
ca ra yang pas mengolah sampah organik, 
ke giatan ini bisa mengurangi dampak pe-
masanan global,” ungkap Eko, salah satu 
Inisiator dari Benua Hijau Indonesia.

Eco Enzym merupakan cairan hasil dari 
fer mentasi kulit buah-buahan, terkecuali 
kulit buah durian, salak, dan nangka. 
Fermen tasi dilakukan dalam kurun waktu 
3 bulan, hingga tercium bau seperti cairan 
kar bol. Setelah itu, dicampur dengan gula, 
dan air.

“Cara bikinnya, kumpulin kulit buah, 
per bandingan 3 kulit buah, gula perban-
dingan 1, dan air banding 10 liter. Kulit 
buah nanti diendap pada tempat seperti 
bo tol atau tong yang kedap akan udara,” 
tam bahnya saat ditemui tim LIVE Magz 
di Kebun Tin.

Untuk saat ini, Kulit buah yang digu-
na  kan berdasarkan sumbangsih sampah 
or ganik dari rumah tangga, ataupun pe-
da gang buah keliling. Sementara ini, Eco 
En  zim yang dibuatnya belum diperjual-
be  likan, namun hanya diperuntukan kon-
sumsi lingkungan sekitar. (Alfi an Pratama)

Ini Manfaat 
Eco Enzym, 
yang Terakhir 
Bikin Heran

Eco Enzym ditemukan oleh Rosukon 
Poompanvong, seorang doktor dari 
Thailand pada tahun 2003 yang 

menerima penghargaan dari Food Agli-
culture Organization (FAO). Eco Enzim 
merupakan larutan zat organikompleks 
yang diproduksi dari proses fermentasi 
sisa organik gula dan air.

Proses fermentasinya menghasilkan 
gas O3 dan  akhirnya adalah cairan 
pembersih serta pupuk yang ramah 
lingkungan. Selain itu juga, ada beberapa 
manfaat lain, seperti ;

1. Menangkal Virus 
Bisa untuk penangkal virus, karena 

sifatnya anti virus dan bakteri, kalau 
disemprotkan diudara bisa menetralisir 
udara yang tercemar.

2. Pupuk Cair
Eco enzyme cair yang bisa digunakan 

untuk pupuk, caranya dengan 
menambahkan air. 10 : 1000. 10ml 
air dengan 1 liter air, semprotkan 
pada bagian daun dan tanah. siramkan 
seminggu 1-2 kali.

3. Cairan Pembersih
Untuk digunakan sebagai pembersih, 

bisa digunakan dengan mencampurkan 
30 persen eco enzim, 30 persen sabun, 
dan air 40 pesen.

4. Bisa diminum
“Eco Enzym ini juga bisa diminum, 

gak berbahaya, boleh dicoba saja,” 
tambah Eko. Eco Enzym bisa diminum 
jika menggunakan campuran gulanya 
yang diganti dengan madu. (Alfi an 
Pratama)

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH. FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Kenali Perbedaan Kurma Ajwa Palsu dan Asli
Kurma menjadi makanan yang banyak diminati masyarakat karena dipercaya 
sebagai anjuran menu berbuka puasa saat Ramadan. Selain bulan Ramadan, 
Kurma Ajwa juga baik dikonsumsi untuk kegiatan sehari hari.

Kurma Ajwa bagi kepercayaan umat 
muslim disebut sebagai Kurma 
Nabi. Kurma Ajwa pertama kali 

ditanam oleh Nabi Muhammad SAW, Kur-
ma tumbuh berdampingan dengan Masjid 
Qu ba di Madinah. 

Sebab itulah kemudian Kurma Ajwa 
lebih sering disebut Kurma Nabi. Se dang-
kan kata Ajwa diambil dari nama anak Sal-
man Alfarisi. Lelaki mualaf pewakaf lahan 
kur ma untuk perjuangan Islam.

Makanan ini memiliki banyak khasiat. 
Se perti mengatur tekanan darah, mencegah 
kan ker, baik untuk Ibu hamil, dan masih 
ba nyak manfaat lainnya. Kurma Ajwa su-
dah banyak dijual oleh masyarakat, namun 

untuk mengetahui perbedaan asli dan palsu 
perlu ketelatenan untuk memperhatikan ;

1. Tekstur dan Warna
Kurma ajwa yang asli memiliki tekstur 

kerutan lebih banyak pada bagian luar 
kulitnya. Kemudian dari segi ukuran, Kurma 
Ajwa asli memili ukuran yang sedikit lebih 
kecil dari kurma pada umumnya. Cara 
Membedakan kurna ajwa asli dan palsu juga 
dapat dilihat pada warnanya. Kurma ajwa 
memiliki warna yang hitam pekat, namun 
ada juga yang warnanya merah.

2. Serat Putih 
Kurma Ajwa asli memiliki serat putih 

pada bagian kulit, biasanya disetiap kurma 
selalu ada serat putih baik sedikit ataupun 
banyak. Hati-hati dengan produk oplosan, 
kenali lebih dalam setiap keasliannya.

3. Rasa
Jika ingin membedakan kurma ajwa asli 

dan palsu dapat diketahui melalui rasanya. 
Kurma ajwa yang asli memiliki rasa yang 
tidak terlalu manis bila dibandingkan dengan 
kurma lainnya. Apabila saat dicoba, kurma 
tersebut rasanya sangat manis, maka dipas-
tikan itu adalah kurma ajwa palsu. 

4. Sertifi kat
Kurma Ajwa asli yang diperjual-belikan 

di Indonesia biasanya disertai dengan 
sertifi kat keaslian yang berbentuk ukuran 
seperti ID Card. Pengemasan dalam 
dus setiap Kilogram nya lebih higienis 
dibungkus warp plastik dibanding kurma 
lainnya. (Alfi an Pratama)

1. Sikat Gigi
Lakukan penyikatan gigi 3 kali dalam sehari, pada 

saat berbuka puasa, menjelang tidur, dan setelah 
menyantap makanan saat sahur. Hal ini upaya  
menghindari sisa makanan yang menempel pada 
setiap sela gigi. Sambil menyikat gigi, lidah juga mesti 
dibersihkan.

2. Konsumsi Teh Hijau
Setelah sahur dan berbuka puasa upayakan 

meminum teh hijau hangat untuk menetralisir. Dalam  
Kandungannya dapat mengontrol bau tak sedap yang 
keluar melalui rongga mulut.

3. Konsumsi Air Putih
Minum air putih 8 hingga 10 gelas, hal ini guna 

membantu melarutkan makanan dari setiap rongga mulut. 
Air putih yang bantu meningkatkan produksi air liur 
atau saliva di dalam mulut sehingga kebersihan mulut 
tetap terjaga.

4. Berkumur
Gunakan mouthwash jika ada. Berkumur dengan 

moutwash berfungsi membersihkan keseluruhan area 
mulut, termasuk yang tersembunyi. Pilihlah obat 
kumur yang bersifat nonalkohol, agar tidak merusak 
keseimbangan bakteri alami yang terdapat dalam mulut 
dan berisiko menyebabkan dehidrasi. (Alfi an Pratama) 

Bau mulut akan datang saat tidak mengkonsumsi makanan, dan menjadi 
problematika sederhana jika bisa disiasati dengan sempurna. Bau mulut adalah 

hal yang sensitif, bisa jadi pemicu kesalahpahaman antar sesama saat berinteraksi 
di tengah puasa. Untuk mengatasi hal tersebut, ada baiknya perhatikan hal ini:

Lenyapkan Bau 
Mulut Saat Puasa

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Meminimalisir kegiatan diluar untuk 
mempersempit penyebarluasan 
tak menghentikan produktivitas 

seseorang, seperti pengrajin peti kemas 
Covid-19. Pengrajin peti kemas yang 
berada di Kecamatan Tangerang, Kota 
Tangerang, Banten mulai kebanjiran 
pesanan.

Puluhan peti kemas sudah di produksi 
sejak  pertama kali pesanan muncul pada 
beberapa pekan lalu. Pemesanan dilakukan 
oleh Rumah Sakit sekitar Banten. “Alham-
dulillah, beberapa pesanan muncul karena 
kebutuhan,” ungkap Saring Siswanto (51).

Dalam sehari, pengrajin bisa mempro-
duksi 1 unit peti kemas Covid-19 dengan 
har ga jual berkisar Rp 1,2 juta hingga 
Rp 1,5 juta. Pembuatan dilakukan paling 
ce pat rentan waktu 1 hari karena tingkat 
ke sulitan properti khusus bahan bakunya.

Peti kemas hasil produksi Saring me miliki 
kualitas yang sama dengan stan dar peti untuk 
pengiriman  melalui penerbangan, di mana 
peti harus kedap udara, agar bau atau pun 
cairan yang dike luarkan tidak tembus ke luar 
peti. (Alfi an Pratama)

Perbedaan peti kemas tersebut dengan 
peti kemas biasa yakni pembuatan 
sesuai dengan rekomendasi kea-

manan dari rumah sakit, bahwa peti ke-
mas harus dilapisi aluminium foil dengan 
ketebalan 5 sampai 8 milimeter, serta 
sejumlah lapisan lainnya.

“Sebenarnya kalau bentuk petinya sama, 
cuma untuk dalemannya itu ada lapisan 
alumunium foil, kain putih dan plastik 

Mengintip 
Pengrajin 
Peti Kemas 
Covid-19
Pandemi Covid-19 pertama 
kali menyebar ke Indonesia 
diumumkan pada 2 Maret 2020 
lalu. Sejak saat itu masyarakat 
terus meningkatkan kewas-
padaan serta menerapkan 
rutinitas belajar di rumah, 
bekerja di rumah, hingga 
beribadah di rumah.

Design Peti 
Kemas 
Covid-19

wrap,” jelas Saring kepada LIVE Magz. 
Presisi pembentukan kayu tidak begitu 
berbeda secara kasat mata, hanya saja 

ada penambahan bahan baku.
Penambahan bahan baku alumu nium 

foil, kain putih, serta plastik wrap men-
jadikan peti ini lebih sulit, karena mesti 
sesuai, agar aroma tak sedap tetap terjaga 
didalam peti. “Selain itu juga nanti peti 
matinya akan di bungkus lagi oleh plastik 
lagi,” katanya. 

Saring mengaku pekerjaan ini merupakan 
salah satu tugas kemanusiaan. Sebagai 
tukang peti, ia  berusaha melakukan yang 
terbaik untuk memenuhi permintaan peti 
tersebut. Ia dan kru-nya kini bekerja mem-
buat peti jenazah Covid-19 hingga sore 
tiba. (Alfi an Pratama)

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Cara membuat:
1. Untuk membuat bumbu rujak, ulek halus semua bahan. Kemudian, 

larutkan dengan air hangat, aduk rata dan sisihkan.
2. Selanjutnya, membuat cireng dengan mencampur tepung sagu dan daun 

bawang. Aduk rata dan sisihkan.
3. Siapkan panci, campur air, garam, gula, kaldu bubuk, merica, dan 

bawang putih. Masak hingga mendidih, lalu angkat.
4. Tuang ke dalam wadah berisi tepung, aduk rata hingga adonan tercampur 

dan bisa dibentuk.
5. Panaskan minyak dalam wajan. 
6. Baluri tangan dengan tepung sagu memakai sarung tangan. Ambil 

adonan secukupnya, lalu bentuk menjadi bulat pipih.
7. Goreng cireng dalam wajan hingga kedua sisinya matang. Angkat dan 

tiriskan.
8. Siap disajikan bersama bumbu rujak.  (Alfi an Pratama) 

Bahan Cireng:
• 200 gram Tepung sagu
• 1 Batang daun bawang, iris halus
• 200 Ml air
• ½ sendok teh garam
• ½ sendok teh gula pasir
• ½ sendok teh kaldu bubuk
• ½ sendok teh merica halus
• 2 siung bawang putih, haluskan
• Minyak goreng secukupnya
• 2 sendok makan tepung sagu 

Bahan bumbu rujak:
• 4 buah cabai rawit
• 50 Gram gula merah, iris halus
• 1 sendok makan gula pasir
• ½ sendok teh terasi bakar
• 1 sendok makan air asam jawa
• 75 Ml air hangat
• ½ sendok teh garam

Resep Cireng Rujak 
Cireng Rujak merupakan makanan camilan Jawa Barat yang pas 

buat menemani aktivitas santai Kawan LIVE. Jika Kawan LIVE masih 
melakukan aktivitas selama WFH, ada baiknya mencoba masak camilan 

ini. Bias juga sebagai pilihan menu berbuka puasa. Berikut resepnya:

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta 
memberikan sensasi lain kepada para 
pengunjung, sebab PT Sari Coff ee 

Indonesia sebagai consorsium Terminal 3 
menghadirkan 28 tennant makanan. Hal 
ini yang menjadi daya tarik berkunjung 
sambil menunggu keberangkatan, atau 
kedatangan pesawat.

“Ketika penumpang menunggu bisa 
menikmati kuliner, karena tennant kuliner 
juga banyak, dessert, manis-manisan, 
fast food, tradisional food, serta pakaian. 
Mungkin kalo mau lihat arsitektur bandara 
terminal 3 juga instagramable buat photo 

Terminal 3 Soetta 
Dikelilingi Tempat Kuliner
Siapa yang tak kenal dengan Bandara Soekarno Hatta? Mendengar namanya 
saja, mungkin akan mengingatkan kita untuk bepergian ke seluruh mancanegara. 
Bandara dikenal sebagai tempat  penumpang untuk kedatangan dan bepergian.

taking disini,” Hary Fadriansyah, Tenant 
Relation & Quality Assurance Specialist.

Jika penumpang ataupun pengunjung 
menengok ke arah luar Terminal 3 Soetta, 
ada beberapa spot selfi e yang menarik. 
Terminal 3 telah direnovasi pada tahun 
2012 yang saat ini telah menjadi daya tarik 
tersendiri dengan bangunan baru.

“Outdoor juga banyak yang instagram-
able tulisan I Love CGK T3, cukup bisa 
menyenangkan anak-anak, cocok buat tempat 
selfi e pengunjung, foto-foto di sana, karena 
tempatnya juga bagus, dan menarik colorfull 
ada 2 didepan dan di belakang,” tambahnya 

saat diwawancarai tim LIVE Magz .
PT Sari Coff ee Indonesia sebagai pe-

ngelola tennant Terminal 3 Bandara Soe-
karno-Hatta memberikan kenyamanan 
de ngan berbagai fasilitas tennat yang 
variatif dan disesuaikan dengan kebutuhan. 
Hal ini menjadi bentuk konsistensi agar 
tingkat kunjungan parisiwata Indonesia 
terus meningkat. (Alfi an Pratama)

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Wali Kota Tangerang, Arief R Wis-
man  syah menghimbau untuk 
tetap di rumah demi melancarkan 

ke efektifan penerapan PSBB.
“Masyarakat sebisa mungkin untuk 

da pat diam di rumah agar PSBB bisa 
efek tif,” ung kap Arief. Pemerintah Kota 
Ta ngerang telah me nentukan sebanyak 38 
titik yang menjadi lo kasi pengecekan bagi 
masyarakat dari dan me nuju ke wilayah 
Kota Tangerang. 

Penerapan PSBB dilakukan oleh petugas 
ga bungan yang terdiri dari Dishub, Satpol 
PP, TNI serta Polisi dalam memutus rantai 
pe nyebaran Covid-19. Ia juga meminta 
ke pada pe tugas gabungan untuk dapat 
me lakukan pe meriksaan kepada pengguna 
jal an dengan ke selamatan pengguna jalan. 

Selain itu, ia juga menghimbau un tuk 
te tap menjaga kesehatan dan meng gu-
na  kan masker ketika bepergian men-
cari kebutuhan. Pentingnya menjaga 
ke  bersihan, phsycal distancing, serta 
me  nerapkan Pola Hidup Bersih dan Se-
hat merupakan langkah utama dalam 
me  nyukseskan penyempitan pandem 
Covid-19. (Alfi an Pratama)

Penerapan 
PSBB Kota 
Tangerang
Pemerintah Kota Tangerang telah 
menetapkan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) selama 14 hari 
sejak dini hari tanggal 18 April 2020.

FOTO-FOTO: DOK ALLIUM TANGERANG HOTEL.

Warga Apresiasi 
Langkah PSBB Kota 
Tangerang di Perpanjang

Penerapan PSBB yang dite-
rap kan oleh Pemerintah Kota 
Ta ngerang menjadi upaya 

mem persempit pandemi Covid-19. 
Ini terbukti dari  berkurangnya 
pre sentase jumlah yang positif ter-
dampak dalam waktu sepekan.

“Kalau saya evaluasi sepekan 
ini jumlah angkanya lumayan me-
nurun. Contoh, data sampai hari 
Ka mis (23/4) kemarin itu yang 
ak tif biasanya sampai di atas 10, 
se karang standar hanya lima,” 
ung kap Wali Kota di gedung Pusat 
Pe merintah Kota Tangerang.

Pemberlakuan PSBB di Kota 
Tange rang semula diterapkan se jak 
18 April hingga 1 Mei, kini di perpan-
jang masa berlakunya hing ga 15 Mei 
2020.  Perpanjangan di  umumkan 

oleh Wali Kota Ta nge rang, Arief R 
Wismansyah pada saat menggelar 
rapat Forkopimda, Rabu (29/4). 

Kebijakan tersebut berdasarkan 
hasil evaluasi Pemerintah Kota 
Tangerang selama pemberlakuan  
P S BB yang dinilai efektif. Hal itu 
juga diapresiasi oleh salah satu war-
ga pengendara motor yang melintas 
di Check Point Jalan MH Thamrin, 
Ko ta Tangerang.

“Saya setuju jika diperpanjang 
me rupakan kebijakan dalam lang-
kah menghilangkan wabah Virus 
Co rona. Kalau perlu yang bandel 
ini ditindak lanjuti seperti di negara 
te tangga, biar cepat berlalu, normal 
kaya dulu lagi aktivitas,” ungkap 
pe ngendara motor, Sarmidi (43). 
(Alfi an Pratama)

“Saya setuju jika diperpanjang 
me rupakan kebijakan dalam

 lang kah menghilangkan wabah 
Virus Co rona. Kalau perlu yang 

bandel ini ditindak lanjuti seperti di 
negara te tangga, biar cepat berlalu, 

normal kaya dulu lagi aktivitas.”

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Kebijakan akan berlaku hingga 31 
Mei 2020 men datang sesuai de-
ngan ketentuan PM Nomor 25 

tahun 2020. Pengendalian trans por tasi ini 
di lakukan pada 15 titik cek poin serta 48 
jalan lingkungan, dengan personil ga bu-
ngan se lama 24 jam.

“Sudah ada imbauan dari Pak Presiden 
ten tunya kita mengimbau masyarakat Kota 
Tangerang tidak mu dik,” kata Arief R 
Wisman syah, Wali Kota Ta ngerang.

Untuk mencegah adanya pemudik 
ke luar dari kota Ta ngerang juga di la-
ku  kan penyekatan pada jalan  tol. Jika 
di temukan adanya bus AKAP yang ma-
sih ne kat ke luar dari Kota Tangerang, 
maka bus akan di paksa untuk kembali 
dan tidak di perkenankan me lanjutkan 
perjalanan.

Larangan penggunaan transportasi 
mudik berlaku un tuk keluar dan masuk 
di wilayah-wilayah PSBB, atau daerah 
Zona Merah Penyebaran Covid-19 dan 
a glomerasi yang sudah ditetapkan sebagai 
PSBB.  

Upaya penerapan PSBB sampai dengan 
penerapan pengendalian masa mudik 
merupakan upaya dalam mempersempit 
penyebarluasan ke berbagai daerah.  Dalam 
hal ini, Pemerintah Kota Tangerang perlu 
dukungan penuh dari masyarakat dengan  
bekerjasama agar wabah cepat berlalu. 
(Alfi an Pratama)

Pemkot 
Tangerang 
Imbau 
Jangan 
Mudik
Pemerintah Indonesia telah 
menghimbau untuk tidak melakukan 
perjalanan mudik selama pandemi 
Covid-19. Dalam hal ini, Pemerintah Kota 
Tangerang sejak 24 April 2020 telah 
menerapkan pengendalian transportasi 
masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah.

“Sudah ada imbauan dari 
Pak Presiden ten tunya kita 

mengimbau masyarakat Kota 
Tangerang tidak mu dik.”

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Andrew Rundle, Pakar Epidemiologi 
dari Mailman School of Public Health 
Co lumbia University Amerika Serikat 

men jelaskan, banyaknya waktu di rumah 
berpo tensi menaikkan berat badan seseorang. 

“Mungkin ada konsekuensi jangka panjang 
un tuk kenaikan berat badan saat anak-anak 
libur sekolah. Ketika seorang mengalami 
obesitas di usia muda,” tutur An drew, seperti 
dilansir dalam jurnal Obesity Society Sci-
encedaily. 

Selama ini banyak masyarakat di AS 
mengalami persoalan serupa di saat masih aktif 
sekolah. Jenis makanan dan intesitas kegiatan 
fi sik juga menjadi bahan pertimbangan. 

Untuk menjawab masalah di atas, Pe me-
rintah Kota Tangerang mengimbau agar kita 
tetap menjaga kesehatan makanan. M elalui 
PD Pasar Kota Tangerang, dise diakan 
layanan belanja sayuran online yang telah 
disediakan selama pandemik Covid-19. Yuk 
manfaatkan layanannya. (Alfi an Pratama)

 Perhatikan 
Pola Makan 

Saat #dirumahaja
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